
 

 

Ogłoszenie nr 550655-N-2020 z dnia 2020-06-15 r.  

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów/szkoleń 

zawodowych, dla 57 uczestniczek/uczestników projektu pn. „NIEMOŻLIWE A JEDNAK!”  

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi  

 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe  

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego  

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  

Tak  

 

Nazwa projektu lub programu  

Projekt „NIEMOŻLIWE A JEDNAK!” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Lubelskiego na lata 2014-2020  

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których 

działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały 

zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie 

marginalizowanych  

Nie  

 

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, 

o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy 

chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)  

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający  

Nie  

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie 

postępowania  

Nie  

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie 

postępowania:  

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających  

Nie  

 

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać 

adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:  

 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii 

Europejskiej  

Nie  

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw 

członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:  

Informacje dodatkowe:  

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej, krajowy numer 

identyfikacyjny 43102969400000, ul. ul. Staszica  9 , 21-010  Łęczna, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 

81 53 15 384, , e-mail sekretariat@pcprleczna.pl, , faks 81 44 58 801.  

Adres strony internetowej (URL): www.pcprleczna.pl/bip  

Adres profilu nabywcy:  

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, 

które nie są ogólnie dostępne  



I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa  

 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):  

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w 

tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw 

członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie 

postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali 

zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy 

zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):  

 

I.4) KOMUNIKACJA:  

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod 

adresem (URL)  

Tak  

www.pcprleczna.pl/bip  

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia  

Tak  

www.pcprleczna.pl/bip  

 

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod 

adresem  

Nie  

 

 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:  

Elektronicznie  

Nie  

adres  

 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny 

sposób:  

Nie  

Inny sposób:  

 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny 

sposób:  

Tak  

Inny sposób:  

w formie pisemnej  

Adres:  

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej, ul. Staszica 9, 21-010 Łęczna, sekretariat (I piętro)  

 

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które 

nie są ogólnie dostępne  

Nie  

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: 

(URL)  

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zorganizowanie i przeprowadzenie 

kursów/szkoleń zawodowych, dla 57 uczestniczek/uczestników projektu pn. „NIEMOŻLIWE A JEDNAK!”  



Numer referencyjny: Znak sprawy: PCPR.ZAP.EFS.222.01.KB.EK.2020  

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny  

Nie  

 

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi  

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych  

Zamówienie podzielone jest na części:  

Tak  

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:  

wszystkich części  

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:  

nie zastrzega  

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu 

wykonawcy:  

18  

 

 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót 

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - 

określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1 Przedmiotem 

zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursów/szkoleń zawodowych, dla maksymalnie 57 

uczestniczek/uczestników projektu pn. „NIEMOŻLIWE A JEDNAK!” realizowanego i 

współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 

2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 11 „Włączenie społeczne”, Priorytet inwestycyjny 9i: „Aktywne 

włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans 

na zatrudnienie”, Działanie 11.1 „Aktywne włączenie”, zakończonych uzyskaniem przez 

uczestniczki/uczestników projektu kwalifikacji zawodowych i /lub kompetencji zawodowych, z podziałem 

na 18 części: 1) Część I. - Kurs/szkolenie zawodowe nr 1 - “PRACOWNIK ADMINISTRACYJNO-

BIUROWY Z OBSŁUGĄ RECEPCJI /SEKRETARIATU” 2) Część II. - Kurs/szkolenie zawodowe nr 2 - 

“PRACOWNIK DZIAŁU KADR I PŁAC” 3) Część III. - Kurs/szkolenie zawodowe nr 3 - “KUCHARZ 

MAŁEJ GASTRONOMII” 4) Część IV. - Kurs/szkolenie zawodowe nr 4 - “CUKIERNIK” 5) Część V. - 

Kurs/szkolenie zawodowe nr 5 - “PIEKARZ” 6) Część VI. - Kurs/szkolenie zawodowe nr 6 - 

“ZAAWANSOWANY KURS FOTOGRAFII” 7) Część VII. - Kurs/szkolenie zawodowe nr 7 - 

“PRACOWNIK GOSPODARCZY” 8) Część VIII. - Kurs/szkolenie zawodowe nr 8 - “DEKARZ” 9) Część 

IX. - Kurs/szkolenie zawodowe nr 9 - “KOSMETYCZKA Z WIZAŻEM, STYLIZACJĄ PAZNOKCI I 

RZĘS” 10) Część X. - Kurs/szkolenie zawodowe nr 10 - “KURS PROJEKTOWANIA WNĘTRZ” 11) 

Część XI. - Kurs/szkolenie zawodowe nr 11 - “FLORYSTA” 12) Część XII. - Kurs/szkolenie zawodowe nr 

12 - “REJESTRATORKA MEDYCZNA” 13) Część XIII. - Kurs/szkolenie zawodowe nr 13 - “POMOC 

NAUCZYCIELA W PRZEDSZKOLU” 14) Część XIV. - Kurs/szkolenie zawodowe nr 14 - 

“SPRZEDAWCA Z OBSŁUGĄ KASY FISKALNEJ I KOMPUTERA” 15) Część XV. - Kurs/szkolenie 

zawodowe nr 15 - “MECHANIK ROWEROWY/SERWISANT ROWERÓW” 16) Część XVI. - 

Kurs/szkolenie zawodowe nr 16 - “SERWISANT KOMPUTEROWY” 17) Część XVII. - Kurs/szkolenie 

zawodowe nr 17 - “LAKIERNIK-BLACHARZ SAMOCHODOWY” 18) Część XVIII. - Kurs/szkolenie 

zawodowe nr 18 - “FRYZJER” 2 Kursy/szkolenia zawodowe Wykonawca przeprowadzi w Łęcznej i/lub w 

Lublinie (ścisłe centrum, rozumiane jako teren Dzielnicy Śródmieście), w miejscu z dogodnym dostępem 

dla komunikacji publicznej. 3 Wymagany wymiar każdego z kursów/szkoleń zawodowych: 150 godz. (1 

godz.=45 min. zajęć i 15 min. przerwy). 4 Każdego z 57 uczestników/uczestniczek projektu Zamawiający 

skieruje tylko na jeden kurs/szkolenie zawodowe wybrany spośród opisanych 18 kursów/szkoleń 

zawodowych. 5 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ.  

 

II.5) Główny kod CPV: 80000000-4  

Dodatkowe kody CPV:  

Kod CPV 

80500000-9 

80530000-8 



55321000-6 

55520000-1 

 

 

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):  

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna 

wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)  

 

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 

ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie  

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o 

których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:  

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa 

ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:  

miesiącach:    lub dniach: 30  

lub  

data rozpoczęcia:   lub zakończenia:  

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia 
 30   

 

II.9) Informacje dodatkowe:  

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I 

TECHNICZNYM  

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów  

Określenie warunków: Zamawiający określa warunek w tym zakresie dotyczący wszystkich Części 

zamówienia - Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że posiada aktualny wpis do rejestru instytucji 

szkoleniowych (RIS) prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę 

Wykonawcy.  

Informacje dodatkowe  

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  

Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.  

Informacje dodatkowe  

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  

Określenie warunków: Zamawiający określa warunki w tym zakresie dotyczące kwalifikacji i 

doświadczenia osób skierowanych do realizacji zamówienia: - w zakresie Części I. - Kurs/szkolenie 

zawodowe nr 1 - “PRACOWNIK ADMINISTRACYJNO-BIUROWY Z OBSŁUGĄ RECEPCJI 

/SEKRETARIATU” Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że skieruje do realizacji zamówienia co 

najmniej jednego trenera, który posiada wykształcenie wyższe kierunkowe lub zawodowe lub inne 

uprawniające do przeprowadzenia kursu/szkolenia zawodowego oraz który w okresie ostatnich trzech lat 

przed upływem terminu składania ofert przeprowadził co najmniej 2 szkolenia (łącznie obejmujące 

minimum 50 godzin) w postaci wykładów i/lub ćwiczeń i/lub warsztatów z zakresu administracji. - w 

zakresie Części II. - Kurs/szkolenie zawodowe nr 2 - “PRACOWNIK DZIAŁU KADR I PŁAC” 

Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że skieruje do realizacji zamówienia co najmniej jednego trenera, 

który posiada wykształcenie wyższe kierunkowe lub zawodowe lub inne uprawniające do przeprowadzenia 

kursu/szkolenia zawodowego oraz który w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania 

ofert przeprowadził co najmniej 2 szkolenia (łącznie obejmujące minimum 50 godzin) w postaci wykładów 

i/lub ćwiczeń i/lub warsztatów z zakresu kadr i/lub płac i/lub prawa pracy. - w zakresie Części III. - 

Kurs/szkolenie zawodowe nr 3 - “KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII” Wykonawca spełni warunek jeśli 

wykaże, że skieruje do realizacji zamówienia co najmniej jednego trenera, który posiada wykształcenie 

wyższe kierunkowe lub zawodowe lub inne uprawniające do przeprowadzenia kursu/szkolenia zawodowego 



oraz który w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert przeprowadził co najmniej 

2 szkolenia (łącznie obejmujące minimum 50 godzin) w postaci wykładów i/lub ćwiczeń i/lub warsztatów z 

zakresu gastronomii. - w zakresie Części IV. - Kurs/szkolenie zawodowe nr 4 - “CUKIERNIK” Wykonawca 

spełni warunek jeśli wykaże, że skieruje do realizacji zamówienia co najmniej jednego trenera, który 

posiada wykształcenie wyższe kierunkowe lub zawodowe lub inne uprawniające do przeprowadzenia 

kursu/szkolenia zawodowego oraz który w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania 

ofert przeprowadził co najmniej 2 szkolenia (łącznie obejmujące minimum 50 godzin) w postaci wykładów 

i/lub ćwiczeń i/lub warsztatów z zakresu cukiernictwa. - w zakresie Części V. - Kurs/szkolenie zawodowe nr 

5 - “PIEKARZ” Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że skieruje do realizacji zamówienia co najmniej 

jednego trenera, który posiada wykształcenie wyższe kierunkowe lub zawodowe lub inne uprawniające do 

przeprowadzenia kursu/szkolenia zawodowego oraz który w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 

terminu składania ofert przeprowadził co najmniej 2 szkolenia (łącznie obejmujące minimum 50 godzin) w 

postaci wykładów i/lub ćwiczeń i/lub warsztatów z zakresu piekarstwa. - w zakresie Części VI. - 

Kurs/szkolenie zawodowe nr 6 - “ZAAWANSOWANY KURS FOTOGRAFII” Wykonawca spełni warunek 

jeśli wykaże, że skieruje do realizacji zamówienia co najmniej jednego trenera, który posiada wykształcenie 

wyższe kierunkowe lub zawodowe lub inne uprawniające do przeprowadzenia kursu/szkolenia zawodowego 

oraz który w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert przeprowadził co najmniej 

2 szkolenia (łacznie obejmujące minimum 50 godzin) w postaci wykładów i/lub ćwiczeń i/lub warsztatów z 

zakresu fotografii. - w zakresie Części VII. - Kurs/szkolenie zawodowe nr 7 - “PRACOWNIK 

GOSPODARCZY” Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że skieruje do realizacji zamówienia co 

najmniej jednego trenera, który posiada wykształcenie wyższe kierunkowe lub zawodowe lub inne 

uprawniające do przeprowadzenia kursu/szkolenia zawodowego oraz który w okresie ostatnich trzech lat 

przed upływem terminu składania ofert przeprowadził co najmniej 2 szkolenia (łącznie obejmujące 

minimum 50 godzin) w postaci wykładów i/lub ćwiczeń i/lub warsztatów z zakresu prac gospodarczych. - w 

zakresie Części VIII. - Kurs/szkolenie zawodowe nr 8 - “DEKARZ” Wykonawca spełni warunek jeśli 

wykaże, że skieruje do realizacji zamówienia co najmniej jednego trenera, który posiada wykształcenie 

wyższe kierunkowe lub zawodowe lub inne uprawniające do przeprowadzenia kursu/szkolenia zawodowego 

oraz który w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert przeprowadził co najmniej 

2 szkolenia (łącznie obejmujące minimum 50 godzin) w postaci wykładów i/lub ćwiczeń i/lub warsztatów z 

zakresu dekarstwa. -w zakresie Części IX. - Kurs/szkolenie zawodowe nr 9 - “KOSMETYCZKA Z 

WIZAŻEM, STYLIZACJĄ PAZNOKCI I RZĘS” Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że skieruje do 

realizacji zamówienia co najmniej jednego trenera, który posiada wykształcenie wyższe kierunkowe lub 

zawodowe lub inne uprawniające do przeprowadzenia kursu/szkolenia zawodowego oraz który w okresie 

ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert przeprowadził co najmniej 2 szkolenia (łącznie 

obejmujące minimum 50 godzin) w postaci wykładów i/lub ćwiczeń i/lub warsztatów z zakresu kosmetyki. - 

w zakresie Części X. - Kurs/szkolenie zawodowe nr 10 - “KURS PROJEKTOWANIA WNĘTRZ” 

Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że skieruje do realizacji zamówienia co najmniej jednego trenera, 

który posiada wykształcenie wyższe kierunkowe lub zawodowe lub inne uprawniające do przeprowadzenia 

kursu/szkolenia zawodowego oraz który w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania 

ofert przeprowadził co najmniej 2 szkolenia (łącznie obejmujące minimum 50 godzin) w postaci wykładów 

i/lub ćwiczeń i/lub warsztatów z zakresu projektowania i/lub stylizacji wnętrz. - w zakresie Części XI. - 

Kurs/szkolenie zawodowe nr 11 - “FLORYSTA” Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że skieruje do 

realizacji zamówienia co najmniej jednego trenera, który posiada wykształcenie wyższe kierunkowe lub 

zawodowe lub inne uprawniające do przeprowadzenia kursu/szkolenia zawodowego oraz który w okresie 

ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert przeprowadził co najmniej 2 szkolenia (łącznie 

obejmujące minimum 50 godzin) w postaci wykładów i/lub ćwiczeń i/lub warsztatów z zakresu florystyki. - 

w zakresie Części XII. - Kurs/szkolenie zawodowe nr 12 - “REJESTRATORKA MEDYCZNA” 

Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że skieruje do realizacji zamówienia co najmniej jednego trenera, 

który posiada wykształcenie wyższe kierunkowe lub zawodowe lub inne uprawniające do przeprowadzenia 

kursu/szkolenia zawodowego oraz który w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania 

ofert przeprowadził co najmniej 2 szkolenia (łącznie obejmujące minimum 50 godzin) w postaci wykładów 

i/lub ćwiczeń i/lub warsztatów z zakresu administracji. - w zakresie Części XIII. - Kurs/szkolenie zawodowe 

nr 13 - “POMOC NAUCZYCIELA W PRZEDSZKOLU” Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że 

skieruje do realizacji zamówienia co najmniej jednego trenera, który posiada wykształcenie wyższe 

kierunkowe lub zawodowe lub inne uprawniające do przeprowadzenia kursu/szkolenia zawodowego oraz 



który w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert przeprowadził co najmniej 2 

szkolenia (łącznie obejmujące minimum 50 godzin) w postaci wykładów i/lub ćwiczeń i/lub warsztatów z 

zakresu opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym. - w zakresie Części XIV. - Kurs/szkolenie zawodowe 

nr 14 - “SPRZEDAWCA Z OBSŁUGĄ KASY FISKALNEJ I KOMPUTERA” Wykonawca spełni warunek 

jeśli wykaże, że skieruje do realizacji zamówienia co najmniej jednego trenera, który posiada wykształcenie 

wyższe kierunkowe lub zawodowe lub inne uprawniające do przeprowadzenia kursu/szkolenia zawodowego 

oraz który w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert przeprowadził co najmniej 

2 szkolenia (łącznie obejmujące minimum 50 godzin) w postaci wykładów i/lub ćwiczeń i/lub warsztatów z 

zakresu handlu. - w zakresie Części XV. - Kurs/szkolenie zawodowe nr 15 - “MECHANIK 

ROWEROWY/SERWISANT ROWERÓW” Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że skieruje do 

realizacji zamówienia co najmniej jednego trenera, który posiada wykształcenie wyższe kierunkowe lub 

zawodowe lub inne uprawniające do przeprowadzenia kursu/szkolenia zawodowego oraz który w okresie 

ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert przeprowadził co najmniej 2 szkolenia (łącznie 

obejmujące minimum 50 godzin) w postaci wykładów i/lub ćwiczeń i/lub warsztatów z zakresu mechaniki 

pojazdowej. - w zakresie Części XVI. - Kurs/szkolenie zawodowe nr 16 - “SERWISANT 

KOMPUTEROWY” Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że skieruje do realizacji zamówienia co 

najmniej jednego trenera, który posiada wykształcenie wyższe kierunkowe lub zawodowe lub inne 

uprawniające do przeprowadzenia kursu/szkolenia zawodowego oraz który w okresie ostatnich trzech lat 

przed upływem terminu składania ofert przeprowadził co najmniej 2 szkolenia (łącznie obejmujące 

minimum 50 godzin) w postaci wykładów i/lub ćwiczeń i/lub warsztatów z zakresu urządzeń 

komputerowych. - w zakresie Części XVII. - Kurs/szkolenie zawodowe nr 17 - “LAKIERNIK-BLACHARZ 

SAMOCHODOWY” Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że skieruje do realizacji zamówienia co 

najmniej jednego trenera, który posiada wykształcenie wyższe kierunkowe lub zawodowe lub inne 

uprawniające do przeprowadzenia kursu/szkolenia zawodowego oraz który w okresie ostatnich trzech lat 

przed upływem terminu składania ofert przeprowadził co najmniej 2 szkolenia (łącznie obejmujące 

minimum 50 godzin) w postaci wykładów i/lub ćwiczeń i/lub warsztatów z zakresu branży motoryzacyjnej. 

- w zakresie Części XVIII. - Kurs/szkolenie zawodowe nr 18 - “FRYZJER” Wykonawca spełni warunek 

jeśli wykaże, że skieruje do realizacji zamówienia co najmniej jednego trenera, który posiada wykształcenie 

wyższe kierunkowe lub zawodowe lub inne uprawniające do przeprowadzenia kursu/szkolenia zawodowego 

oraz który w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert przeprowadził co najmniej 

2 szkolenia (łącznie obejmujące minimum 50 godzin) w postaci wykładów i/lub ćwiczeń i/lub warsztatów z 

zakresu fryzjerstwa.  

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją 

o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak  

Informacje dodatkowe: 1. W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie powyższe 

warunki powinien spełnić, co najmniej jeden Wykonawca lub wszyscy Wykonawcy wspólnie. 2. Poleganie 

na potencjale innych podmiotów: Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów musi 

udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 

podmiotów w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji. Zobowiązanie winno określać: 1) zakres dostępnych 

Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez 

Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy 

wykonywaniu zamówienia publicznego, 4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w 

odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących osób skierowanych do realizacji 

zamówienia zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. W przypadku, gdy Wykonawca polega 

na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, Zamawiający żąda 

przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentu wymienionego w pkt 6.1 ppkt 1) SIWZ. W 

odniesieniu do warunków dotyczących zdolności, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych 

podmiotów, jeśli podmioty te będą realizowały usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

Zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy, dotycząca podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał 

się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy odbywa się zgodnie z art. 36b ust. 2 ustawy.  

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA  

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp  

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie 



Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:  

 

 

 

 

 

 

 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO 

POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI 

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI  

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  

Tak  

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji  

Nie  

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ 

W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA 

OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:  

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W 

POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA 

OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP  

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:  

A. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących 

kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej żąda dokumentu 

potwierdzającego, że wykonawca jest wpisany do rejestru instytucji szkoleniowych (RIS) prowadzonego 

przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę Wykonawcy tj. informacji o wpisie 

instytucji szkoleniowej do Rejestru Instytucji Szkoleniowych, lub wydruku z rejestru instytucji szkoleniowej 

(w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę). B. W celu 

potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności 

technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji 

zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, 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 

dysponowania tymi osobami (w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 

Wykonawcę, według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ - odpowiednio dla Części zamówienia).  

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:  

 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W 

POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA 

OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP  

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)  

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w 

art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy, Zamawiający wymaga oświadczenia Wykonawcy o przynależności lub braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej (w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z 

oryginałem przez Wykonawcę, według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ). W przypadku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dowody 

potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 

przedmiotowym postępowaniu.  

SEKCJA IV: PROCEDURA  

IV.1) OPIS  

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony  

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:  

Nie  

Informacja na temat wadium  

 



 

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:  

Nie  

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:  

 

 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert 

katalogów elektronicznych:  

Nie  

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów 

elektronicznych:  

Nie  

Informacje dodatkowe:  

 

 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:  

 

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej  

 

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:  

 

 

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu  

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)  

Liczba wykonawców    

Przewidywana minimalna liczba wykonawców  

Maksymalna liczba wykonawców    

Kryteria selekcji wykonawców:  

 

 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:  

Umowa ramowa będzie zawarta:  

 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:  

 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:  

 

Informacje dodatkowe:  

 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:  

 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego 

systemu zakupów:  

 

Informacje dodatkowe:  

 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie 

katalogów elektronicznych:  

 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia 

ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:  

 

 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna  

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg 



ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie  

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:  

 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:  

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu 

zamówienia:  

 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki 

będzie termin ich udostępnienia:  

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:  

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich 

wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):  

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w 

zakresie połączeń:  

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:  

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:  

 

Czas trwania:  

 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:  

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:  

 

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:  

IV.2.2) Kryteria  

Kryteria Znaczenie 

1) Cena 60,00 

2) Doświadczenie osoby (trenera) skierowanej do realizacji zamówienia 35,00 

3) Kryterium społeczne - przygotowanie serwisu kawowego z wykorzystaniem kawy 

pochodzącej z produkcji spełniającej standardy społeczne Sprawiedliwego Handlu  
5,00 

 

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)  

Tak  

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne  

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem  

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:  

 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez 

przeprowadzenia negocjacji  

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:  

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):  

 

Informacje dodatkowe  

 

 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego  

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:  

 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili 

rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:  

 

Wstępny harmonogram postępowania:  

 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:  



Należy podać informacje na temat etapów dialogu:  

 

 

Informacje dodatkowe:  

 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego  

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać 

wszystkie oferty:  

 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez 

zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:  

 

Informacje dodatkowe:  

 

IV.4) Licytacja elektroniczna  

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:  

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:  

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania 

techniczne urządzeń informatycznych:  

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:  

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:  

Czas trwania:  

 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:  

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:  

Data: godzina:  

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:  

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:  

 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie 

zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:  

 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:  

 

Informacje dodatkowe:  

IV.5) ZMIANA UMOWY  

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 

której dokonano wyboru wykonawcy: Tak  

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:  

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do 

treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku: 1) zmiany obowiązujących 

przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego; 2) gdy 

konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych lub zaleceń Instytucji, która 

przyznała środki na sfinansowanie umowy; 3) zmiany wysokości wynagrodzenia, gdy nastąpi zmiana stawki 

podatku od towarów i usług na usługi stanowiące przedmiot umowy; 4) zmiany terminu realizacji zajęć, gdy 

nastąpią nieprzewidziane problemy z organizacją zajęć we wcześniej założonym terminie; 5) zmiany 

terminu wykonania umowy, gdy wystąpią niezawinione przez Wykonawcę okoliczności niepozwalające na 

realizację przedmiotu umowy w określonym terminie; 6) zmiany miejsca realizacji przedmiotu umowy, gdy 

wystąpią niezawinione przez Wykonawcę okoliczności niepozwalające na realizację przedmiotu umowy w 

określonym miejscu; 7) zmiany prowadzącego zajęcia, gdy wskazany w ofercie prowadzący z przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy nie będzie mógł zrealizować zajęć, pod warunkiem, że zmiana nastąpi na 

prowadzącego o kwalifikacjach i doświadczeniu nie gorszych niż kwalifikacje i doświadczenie 

prowadzącego wskazane w ofercie, 8) zmiany wysokości wynagrodzenia - w sytuacji zmiany liczby 

uczestniczek/uczestników kursu/szkolenia zawodowego; 2. Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania 

formy pisemnej – w formie aneksu – pod rygorem ich nieważności.  



IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):  

 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym  

 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:  

Data: 2020-06-23, godzina: 11:00,  

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg 

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):  

Nie  

Wskazać powody:  

 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu  

> Język polski  

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)  

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku 

nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części 

zamówienia: Nie  

IV.6.5) Informacje dodatkowe:  

 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  

 

 

Część 

nr:  
1 Nazwa:  

Część I. Kurs/szkolenie zawodowe nr 1 - “PRACOWNIK ADMINISTRACYJNO-

BIUROWY Z OBSŁUGĄ RECEPCJI/SEKRETARIATU”  

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót 

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -

określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zorganizowanie i 

przeprowadzenie kursu/szkolenia zawodowego w Łęcznej lub w Lublinie, zakończony egzaminem VCC lub 

równoważnym, wymiar godzin: 150 godz. (1 godz.=45 min. zajęć i 15 min. przerwy), liczba UP: 9 osób, w 

tym: 1) z Gr I - 8 osób niepełnosprawnych (w tym 1 UP poruszający się z pomocą balkonika), 2) z Gr II – 1 

kobieta doznająca przemocy w rodzinie; Zajęcia powinny odbywać się od poniedziałku do soboty 

maksymalnie 8 godz. dziennie, tj. 8 godz. dydaktycznych (6 godz. zeg. plus przerwa obiadowa i przerwy 

kawowe) - nie wcześniej niż od godz. 8.00, nie później niż do godz. 17.00. Szczegółowy cel i zakres 

kursu/szkolenia zawodowego określa załącznik nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia - Kurs/szkolenie 

zawodowe nr 1.  

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-4, 80500000-9, 80530000-8, 55321000-6, 55520000-1 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach: 30 

data rozpoczęcia:  

data zakończenia:  

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena 60,00 

2) Doświadczenie osoby (trenera) skierowanej do realizacji zamówienia 35,00 



3) Kryterium społeczne - przygotowanie serwisu kawowego z wykorzystaniem kawy 

pochodzącej z produkcji spełniającej standardy społeczne Sprawiedliwego Handlu  
5,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr:  2 Nazwa:  Część II. Kurs/szkolenie zawodowe nr 2 - “PRACOWNIK DZIAŁU KADR I PŁAC”  

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót 

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -

określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zorganizowanie i 

przeprowadzenie kursu/szkolenia zawodowego w Łęcznej lub w Lublinie, zakończony egzaminem VCC lub 

równoważnym, wymiar godzin: 150 godz. (1 godz.=45 min. zajęć i 15 min. przerwy), liczba UP: 2 osoby (z 

Gr I - 2 osoby niepełnosprawne, w tym 1 UP poruszający się z pomocą osoby drugiej lub wózka 

inwalidzkiego). Zajęcia powinny odbywać się od poniedziałku do soboty maksymalnie 8 godz. dziennie, tj. 

8 godz. dydaktycznych (6 godz. zeg. plus przerwa obiadowa i przerwy kawowe) - nie wcześniej niż od godz. 

8.00, nie później niż do godz. 17.00. Szczegółowy cel i zakres kursu/szkolenia zawodowego określa 

załącznik nr 2 do opisu przedmiotu zamówienia - Kurs/szkolenie zawodowe nr 2.  

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-4, 80500000-9, 80530000-8, 55321000-6, 55520000-1 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach: 30 

data rozpoczęcia:  

data zakończenia:  

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

1) Cena 60,00 

2) Doświadczenie osoby (trenera) skierowanej do realizacji zamówienia 35,00 

3) Kryterium społeczne - przygotowanie serwisu kawowego z wykorzystaniem kawy 

pochodzącej z produkcji spełniającej standardy społeczne Sprawiedliwego Handlu 
5,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr:  3 Nazwa:  Część III. Kurs/szkolenie zawodowe nr 3 - “KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII”  

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót 

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -

określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zorganizowanie i 

przeprowadzenie kursu/szkolenia zawodowego w Łęcznej lub w Lublinie, zakończony egzaminem 

zawodowym-sprawdzającym w zawodzie czeladniczym lub równoważnym, wymiar godzin: 150 godz. (1 

godz.=45 min. zajęć i 15 min. przerwy), liczba UP: 5 osób (z Gr I - 5 osób niepełnosprawnych). Zajęcia 

powinny odbywać się od poniedziałku do soboty maksymalnie 8 godz. dziennie, tj. 8 godz. dydaktycznych 

(6 godz. zeg. plus przerwa obiadowa i przerwy kawowe) - nie wcześniej niż od godz. 8.00, nie później niż 

do godz. 17.00. Szczegółowy cel i zakres kursu/szkolenia zawodowego określa załącznik nr 3 do opisu 

przedmiotu zamówienia - Kurs/szkolenie zawodowe nr 3.  

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-4, 80500000-9, 80530000-8, 55321000-6, 55520000-1 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  



 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach: 30 

data rozpoczęcia:  

data zakończenia:  

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

1) Cena 60,00 

2) Doświadczenie osoby (trenera) skierowanej do realizacji zamówienia 35,00 

3) Kryterium społeczne - przygotowanie serwisu kawowego z wykorzystaniem kawy 

pochodzącej z produkcji spełniającej standardy społeczne Sprawiedliwego Handlu 
5,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr:  4 Nazwa:  Część IV. Kurs/szkolenie zawodowe nr 4 - “CUKIERNIK” 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót 

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -

określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zorganizowanie i 

przeprowadzenie kursu/szkolenia zawodowego w Łęcznej lub w Lublinie, zakończony egzaminem 

zawodowym - sprawdzającym w zawodzie czeladniczym lub równoważnym, wymiar godzin: 150 godz. (1 

godz.=45 min. zajęć i 15 min. przerwy), liczba UP: 1 osoba (z Gr I - 1 osoba niepełnosprawna). Zajęcia 

powinny odbywać się od poniedziałku do soboty maksymalnie 8 godz. dziennie, tj. 8 godz. dydaktycznych 

(6 godz. zeg. plus przerwa obiadowa i przerwy kawowe) - nie wcześniej niż od godz. 8.00, nie później niż 

do godz. 17.00. Szczegółowy cel i zakres kursu/szkolenia zawodowego określa załącznik nr 4 do opisu 

przedmiotu zamówienia - Kurs/szkolenie zawodowe nr 4.  

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-4, 80500000-9, 80530000-8, 55321000-6, 55520000-1 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach: 30 

data rozpoczęcia:  

data zakończenia:  

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

1) Cena 60,00 

2) Doświadczenie osoby (trenera) skierowanej do realizacji zamówienia 35,00 

3) Kryterium społeczne - przygotowanie serwisu kawowego z wykorzystaniem kawy 

pochodzącej z produkcji spełniającej standardy społeczne Sprawiedliwego Handlu 
5,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr:  5 Nazwa:  Część V. Kurs/szkolenie zawodowe nr 5 - “PIEKARZ”  

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót 

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -

określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zorganizowanie i 

przeprowadzenie kursu/szkolenia zawodowego w Łęcznej lub w Lublinie, zakończony egzaminem 



zawodowym - sprawdzającym w zawodzie czeladniczym lub równoważnym, wymiar godzin: 150 godz. (1 

godz.=45 min. zajęć i 15 min. przerwy), liczba UP: 2 osoby (z Gr I - 2 osoby niepełnosprawne). Zajęcia 

powinny odbywać się od poniedziałku do soboty maksymalnie 8 godz. dziennie, tj. 8 godz. dydaktycznych 

(6 godz. zeg. plus przerwa obiadowa i przerwy kawowe) - nie wcześniej niż od godz. 8.00, nie później niż 

do godz. 17.00. Szczegółowy cel i zakres kursu/szkolenia zawodowego określa załącznik nr 5 do opisu 

przedmiotu zamówienia - Kurs/szkolenie zawodowe nr 5.  

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-4, 80500000-9, 80530000-8, 55321000-6, 55520000-1 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach: 30 

data rozpoczęcia:  

data zakończenia:  

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

1) Cena 60,00 

2) Doświadczenie osoby (trenera) skierowanej do realizacji zamówienia 35,00 

3) Kryterium społeczne - przygotowanie serwisu kawowego z wykorzystaniem kawy 

pochodzącej z produkcji spełniającej standardy społeczne Sprawiedliwego Handlu 
5,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część 

nr:  
6 Nazwa:  

Część VI. Kurs/szkolenie zawodowe nr 6 - “ZAAWANSOWANY KURS 

FOTOGRAFII”  

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót 

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -

określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zorganizowanie i 

przeprowadzenie kursu/szkolenia zawodowego w Łęcznej lub w Lublinie, zakończony egzaminem 

zawodowym - sprawdzającym w zawodzie czeladniczym, VCC lub równoważnym, wymiar godzin: 150 

godz. (1 godz.=45 min. zajęć i 15 min. przerwy), liczba UP: 1 osoba (z Gr I - 1 osoba niepełnosprawna). 

Zajęcia powinny odbywać się od poniedziałku do soboty maksymalnie 8 godz. dziennie, tj. 8 godz. 

dydaktycznych (6 godz. zeg. plus przerwa obiadowa i przerwy kawowe) - nie wcześniej niż od godz. 8.00, 

nie później niż do godz. 17.00. Szczegółowy cel i zakres kursu/szkolenia zawodowego określa załącznik nr 

6 do opisu przedmiotu zamówienia - Kurs/szkolenie zawodowe nr 6.  

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-4, 80500000-9, 80530000-8, 55321000-6, 55520000-1 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach: 30 

data rozpoczęcia:  

data zakończenia:  

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

1) Cena 60,00 

2) Doświadczenie osoby (trenera) skierowanej do realizacji zamówienia 35,00 



3) Kryterium społeczne - przygotowanie serwisu kawowego z wykorzystaniem kawy 

pochodzącej z produkcji spełniającej standardy społeczne Sprawiedliwego Handlu 
5,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr:  7 Nazwa:  Część VII. Kurs/szkolenie zawodowe nr 7 - “PRACOWNIK GOSPODARCZY”  

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót 

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -

określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: zorganizowanie i 

przeprowadzenie kursu/szkolenia zawodowego w Łęcznej lub w Lublinie, zakończony egzaminem VCC lub 

równoważnym, wymiar godzin: 150 godz. (1 godz.=45 min. zajęć i 15 min. przerwy), liczba UP: 5 osób (z 

Gr I - 5 osób niepełnosprawnych, w tym 1 UP z problemem ze wzrokiem z powodu braku widzenia oka 

prawego). Zajęcia powinny odbywać się od poniedziałku do soboty maksymalnie 8 godz. dziennie, tj. 8 

godz. dydaktycznych (6 godz. zeg. plus przerwa obiadowa i przerwy kawowe) - nie wcześniej niż od godz. 

8.00, nie później niż do godz. 17.00. Szczegółowy cel i zakres kursu/szkolenia zawodowego określa 

załącznik nr 7 do opisu przedmiotu zamówienia - Kurs/szkolenie zawodowe nr 7.  

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-4, 80500000-9, 80530000-8, 55321000-6, 55520000-1 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach: 30 

data rozpoczęcia:  

data zakończenia:  

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

1) Cena 60,00 

2) Doświadczenie osoby (trenera) skierowanej do realizacji zamówienia 35,00 

3) Kryterium społeczne - przygotowanie serwisu kawowego z wykorzystaniem kawy 

pochodzącej z produkcji spełniającej standardy społeczne Sprawiedliwego Handlu 
5,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr:  8 Nazwa:  Część VIII. Kurs/szkolenie zawodowe nr 8 - “DEKARZ”  

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót 

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -

określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zorganizowanie i 

przeprowadzenie kursu/szkolenia zawodowego w Łęcznej lub w Lublinie, zakończony egzaminem 

zawodowym - sprawdzającym w zawodzie czeladniczym lub równoważnym, wymiar godzin: 150 godz. (1 

godz.=45 min. zajęć i 15 min. przerwy), liczba UP: 1 osoba (z Gr I - 1 osoba niepełnosprawna). Zajęcia 

powinny odbywać się od poniedziałku do soboty maksymalnie 8 godz. dziennie, tj. 8 godz. dydaktycznych 

(6 godz. zeg. plus przerwa obiadowa i przerwy kawowe) - nie wcześniej niż od godz. 8.00, nie później niż 

do godz. 17.00. Szczegółowy cel i zakres kursu/szkolenia zawodowego określa załącznik nr 8 do opisu 

przedmiotu zamówienia - Kurs/szkolenie zawodowe nr 8  

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-4, 80500000-9, 80530000-8, 55321000-6, 55520000-1 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  



 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach: 30 

data rozpoczęcia:  

data zakończenia:  

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

1) Cena 60,00 

2) Doświadczenie osoby (trenera) skierowanej do realizacji zamówienia 35,00 

3) Kryterium społeczne - przygotowanie serwisu kawowego z wykorzystaniem kawy 

pochodzącej z produkcji spełniającej standardy społeczne Sprawiedliwego Handlu 
5,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część 

nr:  
9 Nazwa:  

Część IX. Kurs/szkolenie zawodowe nr 9 - “KOSMETYCZKA Z WIZAŻEM, 

STYLIZACJĄ PAZNOKCI I RZĘS”  

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót 

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -

określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zorganizowanie i 

przeprowadzenie kursu/szkolenia zawodowego w Łęcznej lub w Lublinie, zakończony egzaminem 

zawodowym - sprawdzającym w zawodzie czeladniczym lub równoważnym, wymiar godzin: 150 godz. (1 

godz.=45 min. zajęć i 15 min. przerwy), liczba UP: 8 osób, w tym: 1) z Gr I - 3 osoby niepełnosprawne, 2) z 

Gr II – 2 kobiety doznające przemocy w rodzinie, 3) z Gr III – 3 wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej 

(w tym 2 osoby niepełnoletnie); Zajęcia powinny odbywać się od poniedziałku do soboty maksymalnie 8 

godz. dziennie, tj. 8 godz. dydaktycznych (6 godz. zeg. plus przerwa obiadowa i przerwy kawowe) - nie 

wcześniej niż od godz. 8.00, nie później niż do godz. 17.00. Szczegółowy cel i zakres kursu/szkolenia 

zawodowego określa załącznik nr 9 do opisu przedmiotu zamówienia - Kurs/szkolenie zawodowe nr 9.  

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-4, 80500000-9, 80530000-8, 55321000-6, 55520000-1 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach: 30 

data rozpoczęcia:  

data zakończenia:  

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

1) Cena 60,00 

2) Doświadczenie osoby (trenera) skierowanej do realizacji zamówienia 35,00 

3) Kryterium społeczne - przygotowanie serwisu kawowego z wykorzystaniem kawy 

pochodzącej z produkcji spełniającej standardy społeczne Sprawiedliwego Handlu 
5,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr:  10 Nazwa:  Część X. Kurs/szkolenie zawodowe nr 10 - “KURS PROJEKTOWANIA WNĘTRZ”  

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót 

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -



określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zorganizowanie i 

przeprowadzenie kursu/szkolenia zawodowego w Łęcznej lub w Lublinie, zakończony egzaminem VCC lub 

równoważnym, wymiar godzin: 150 godz. (1 godz.=45 min. zajęć i 15 min. przerwy), liczba UP: 1 osoba (z 

Gr II- 1 kobieta doznająca przemocy w rodzinie). Zajęcia powinny odbywać się od poniedziałku do soboty 

maksymalnie 8 godz. dziennie, tj. 8 godz. dydaktycznych (6 godz. zeg. plus przerwa obiadowa i przerwy 

kawowe). Szczegółowy cel i zakres kursu/szkolenia zawodowego określa załącznik nr 10 do opisu 

przedmiotu zamówienia - Kurs/szkolenie zawodowe nr 10.  

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-4, 80500000-9, 80530000-8, 55321000-6, 55520000-1 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach: 30 

data rozpoczęcia:  

data zakończenia:  

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

1) Cena 60,00 

2) Doświadczenie osoby (trenera) skierowanej do realizacji zamówienia 35,00 

3) Kryterium społeczne - przygotowanie serwisu kawowego z wykorzystaniem kawy 

pochodzącej z produkcji spełniającej standardy społeczne Sprawiedliwego Handlu 
5,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr:  11 Nazwa:  Część XI. Kurs/szkolenie zawodowe nr 11 - “FLORYSTA” 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót 

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -

określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zorganizowanie i 

przeprowadzenie kursu/szkolenia zawodowego w Łęcznej lub w Lublinie, zakończony egzaminem 

zawodowym - sprawdzającym w zawodzie czeladniczym lub równoważnym, wymiar godzin: 150 godz. (1 

godz.=45 min. zajęć i 15 min. przerwy), liczba UP: 1 osoba (z Gr II-1 osoba niepełnosprawna). Zajęcia 

powinny odbywać się od poniedziałku do soboty maksymalnie 8 godz. dziennie, tj. 8 godz. dydaktycznych 

(6 godz. zeg. plus przerwa obiadowa i przerwy kawowe) - nie wcześniej niż od godz. 8.00, nie później niż 

do godz. 17.00. Szczegółowy cel i zakres kursu/szkolenia zawodowego określa załącznik nr 11 do opisu 

przedmiotu zamówienia - Kurs/szkolenie zawodowe nr 11.  

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-4, 80500000-9, 80530000-8, 55321000-6, 55520000-1 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach: 30 

data rozpoczęcia:  

data zakończenia:  

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

1) Cena 60,00 

2) Doświadczenie osoby (trenera) skierowanej do realizacji zamówienia 35,00 



3) Kryterium społeczne - przygotowanie serwisu kawowego z wykorzystaniem kawy 

pochodzącej z produkcji spełniającej standardy społeczne Sprawiedliwego Handlu 
5,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr:  12 Nazwa:  Część XII. Kurs/szkolenie zawodowe nr 12 - “REJESTRATORKA MEDYCZNA”  

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót 

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -

określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zorganizowanie i 

przeprowadzenie kursu/szkolenia zawodowego w Łęcznej lub w Lublinie, zakończony egzaminem VCC lub 

równoważnym, wymiar godzin: 150 godz. (1 godz.=45 min. zajęć i 15 min. przerwy), liczba UP: 8 osób, w 

tym: 1) z Gr I - 4 osoby niepełnosprawne, 2) z Gr II – 3 kobiety doznające przemocy w rodzinie, 3) z Gr III 

– 1 wychowanka rodzinnej pieczy zastępczej (1 osoba niepełnoletnia); Zajęcia powinny odbywać się od 

poniedziałku do soboty maksymalnie 8 godz. dziennie, tj. 8 godz. dydaktycznych (6 godz. zeg. plus przerwa 

obiadowa i przerwy kawowe) - nie wcześniej niż od godz. 8.00, nie później niż do godz. 17.00. 

Szczegółowy cel i zakres kursu/szkolenia zawodowego określa załącznik nr 12 do opisu przedmiotu 

zamówienia - Kurs/szkolenie zawodowe nr 12.  

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-4, 80500000-9, 80530000-8, 55321000-6, 55520000-1 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach: 30 

data rozpoczęcia:  

data zakończenia:  

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

1) Cena 60,00 

2) Doświadczenie osoby (trenera) skierowanej do realizacji zamówienia 35,00 

3) Kryterium społeczne - przygotowanie serwisu kawowego z wykorzystaniem kawy 

pochodzącej z produkcji spełniającej standardy społeczne Sprawiedliwego Handlu 
5,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część 

nr:  
13 Nazwa:  

Część XIII. Kurs/szkolenie zawodowe nr 13 - “POMOC NAUCZYCIELA W 

PRZEDSZKOLU”  

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót 

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -

określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zorganizowanie i 

przeprowadzenie kursu/szkolenia zawodowego w Łęcznej lub w Lublinie, zakończony egzaminem VCC lub 

równoważnym, wymiar godzin: 150 godz. (1 godz.=45 min. zajęć i 15 min. przerwy), liczba UP: 3 osoby (z 

Gr II - 3 kobiety doznające przemocy w rodzinie). Zajęcia powinny odbywać się od poniedziałku do soboty 

maksymalnie 8 godz. dziennie, tj. 8 godz. dydaktycznych (6 godz. zeg. plus przerwa obiadowa i przerwy 

kawowe) - nie wcześniej niż od godz. 8.00, nie później niż do godz. 17.00. Szczegółowy cel i zakres 

kursu/szkolenia zawodowego określa załącznik nr 13 do opisu przedmiotu zamówienia - Kurs/szkolenie 

zawodowe nr 13.  

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-4, 80500000-9, 80530000-8, 55321000-6, 55520000-1 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 



Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach: 30 

data rozpoczęcia:  

data zakończenia:  

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

1) Cena 60,00 

2) Doświadczenie osoby (trenera) skierowanej do realizacji zamówienia 35,00 

3) Kryterium społeczne - przygotowanie serwisu kawowego z wykorzystaniem kawy 

pochodzącej z produkcji spełniającej standardy społeczne Sprawiedliwego Handlu 
5,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część 

nr:  
14 Nazwa:  

Część XIV. Kurs/szkolenie zawodowe nr 14 - “SPRZEDAWCA Z OBSŁUGĄ KASY 

FISKALNEJ I KOMPUTERA”  

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót 

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -

określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zorganizowanie i 

przeprowadzenie kursu/szkolenia zawodowego w Łęcznej lub w Lublinie, zakończony egzaminem VCC lub 

równoważnym, wymiar godzin: 150 godz. (1 godz.=45 min. zajęć i 15 min. przerwy), liczba UP: 3 osoby (z 

Gr I - 3 osoby niepełnosprawne). Zajęcia powinny odbywać się od poniedziałku do soboty maksymalnie 8 

godz. dziennie, tj. 8 godz. dydaktycznych (6 godz. zeg. plus przerwa obiadowa i przerwy kawowe) - nie 

wcześniej niż od godz. 8.00, nie później niż do godz. 17.00. Szczegółowy cel i zakres kursu/szkolenia 

zawodowego określa załącznik nr 14 do opisu przedmiotu zamówienia - Kurs/szkolenie zawodowe nr 14.  

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-4, 80500000-9, 80530000-8, 55321000-6, 55520000-1 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach: 30 

data rozpoczęcia:  

data zakończenia:  

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

1) Cena 60,00 

2) Doświadczenie osoby (trenera) skierowanej do realizacji zamówienia 35,00 

3) Kryterium społeczne - przygotowanie serwisu kawowego z wykorzystaniem kawy 

pochodzącej z produkcji spełniającej standardy społeczne Sprawiedliwego Handlu 
5,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część 

nr:  
15 Nazwa:  

Część XV. Kurs/szkolenie zawodowe nr 15 - “MECHANIK 

ROWEROWY/SERWISANT ROWERÓW”  



1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót 

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -

określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zorganizowanie i 

przeprowadzenie kursu/szkolenia zawodowego w Łęcznej lub w Lublinie, zakończony egzaminem VCC lub 

równoważnym, wymiar godzin: 150 godz. (1 godz.=45 min. zajęć i 15 min. przerwy), liczba UP: 1 osoba (z 

Gr I - 1 osoba niepełnosprawna). Zajęcia powinny odbywać się od poniedziałku do soboty maksymalnie 8 

godz. dziennie, tj. 8 godz. dydaktycznych (6 godz. zeg. plus przerwa obiadowa i przerwy kawowe) - nie 

wcześniej niż od godz. 8.00, nie później niż do godz. 17.00. Szczegółowy cel i zakres kursu/szkolenia 

zawodowego określa załącznik nr 15 do opisu przedmiotu zamówienia - Kurs/szkolenie zawodowe nr 15.  

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-4, 80500000-9, 80530000-8, 55321000-6, 55520000-1 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach: 30 

data rozpoczęcia:  

data zakończenia:  

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

1) Cena 60,00 

2) Doświadczenie osoby (trenera) skierowanej do realizacji zamówienia 35,00 

3) Kryterium społeczne - przygotowanie serwisu kawowego z wykorzystaniem kawy 

pochodzącej z produkcji spełniającej standardy społeczne Sprawiedliwego Handlu 
5,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr:  16 Nazwa:  Część XVI. Kurs/szkolenie zawodowe nr 16 - “SERWISANT KOMPUTEROWY”  

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót 

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -

określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zorganizowanie i 

przeprowadzenie kursu/szkolenia zawodowego w Łęcznej lub w Lublinie, zakończony egzaminem VCC lub 

równoważnym, wymiar godzin: 150 godz. (1 godz.=45 min. zajęć i 15 min. przerwy), liczba UP: 3 osoby, w 

tym: 1) z Gr I - 1 osoba niepełnosprawna, 2) z Gr III – 2 wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej (2 

osoby niepełnoletnie); Zajęcia powinny odbywać się od poniedziałku do soboty maksymalnie 8 godz. 

dziennie, tj. 8 godz. dydaktycznych (6 godz. zeg. plus przerwa obiadowa i przerwy kawowe) - nie wcześniej 

niż od godz. 8.00, nie później niż do godz. 17.00. Szczegółowy cel i zakres kursu/szkolenia zawodowego 

określa załącznik nr 16 do opisu przedmiotu zamówienia - Kurs/szkolenie zawodowe nr 16.  

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-4, 80500000-9, 80530000-8, 55321000-6, 55520000-1 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach: 30 

data rozpoczęcia:  

data zakończenia:  

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 



1) Cena 60,00 

2) Doświadczenie osoby (trenera) skierowanej do realizacji zamówienia 35,00 

3) Kryterium społeczne - przygotowanie serwisu kawowego z wykorzystaniem kawy 

pochodzącej z produkcji spełniającej standardy społeczne Sprawiedliwego Handlu 
5,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część 

nr:  
17 Nazwa:  

Część XVII. Kurs/szkolenie zawodowe nr 17 - “LAKIERNIK-BLACHARZ 

SAMOCHODOWY”  

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót 

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -

określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zorganizowanie i 

przeprowadzenie kursu/szkolenia zawodowego w Łęcznej lub w Lublinie, zakończony egzaminem 

zawodowym - sprawdzającym w zawodzie czeladniczym lub równoważnym, wymiar godzin: 150 godz. (1 

godz.=45 min. zajęć i 15 min. przerwy), liczba UP: 2 osoby, w tym: 1) z Gr I - 1 osoba niepełnosprawna, 2) 

z Gr III – 1 wychowanek rodzinnej pieczy zastępczej (pełnoletni); Zajęcia powinny odbywać się od 

poniedziałku do soboty maksymalnie 8 godz. dziennie, tj. 8 godz. dydaktycznych (6 godz. zeg. plus przerwa 

obiadowa i przerwy kawowe) - nie wcześniej niż od godz. 8.00, nie później niż do godz. 17.00. 

Szczegółowy cel i zakres kursu/szkolenia zawodowego określa załącznik nr 17 do opisu przedmiotu 

zamówienia - Kurs/szkolenie zawodowe nr 17.  

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-4, 80500000-9, 80530000-8, 55321000-6, 55520000-1 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach: 30 

data rozpoczęcia:  

data zakończenia:  

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

1) Cena 60,00 

2) Doświadczenie osoby (trenera) skierowanej do realizacji zamówienia 35,00 

3) Kryterium społeczne - przygotowanie serwisu kawowego z wykorzystaniem kawy 

pochodzącej z produkcji spełniającej standardy społeczne Sprawiedliwego Handlu 
5,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr:  18 Nazwa:  Część XVIII. Kurs/szkolenie zawodowe nr 18 - “FRYZJER” 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót 

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -

określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zorganizowanie i 

przeprowadzenie kursu/szkolenia zawodowego w Łęcznej lub w Lublinie, zakończony egzaminem 

zawodowym - sprawdzającym w zawodzie czeladniczym lub równoważnym, wymiar godzin: 150 godz. (1 

godz.=45 min. zajęć i 15 min. przerwy), liczba UP: 1 osoba, w tym (z Gr I - 1 osoba niepełnosprawna). 

Zajęcia powinny odbywać się od poniedziałku do soboty maksymalnie 8 godz. dziennie, tj. 8 godz. 

dydaktycznych (6 godz. zeg. plus przerwa obiadowa i przerwy kawowe) - nie wcześniej niż od godz. 8.00, 

nie później niż do godz. 17.00. Szczegółowy cel i zakres kursu/szkolenia zawodowego określa załącznik nr 

18 do opisu przedmiotu zamówienia - Kurs/szkolenie zawodowe nr 18.  

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-4, 80500000-9, 80530000-8, 55321000-6, 55520000-1 



 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach: 30 

data rozpoczęcia:  

data zakończenia:  

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

1) Cena 60,00 

2) Doświadczenie osoby (trenera) skierowanej do realizacji zamówienia 35,00 

3) Kryterium społeczne - przygotowanie serwisu kawowego z wykorzystaniem kawy 

pochodzącej z produkcji spełniającej standardy społeczne Sprawiedliwego Handlu 
5,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

 

 

 


