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Zamawiający:  

Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr 

Ul. Spółdzielcza 8 

15-441 Białystok 

 

 

Numer postępowania: 1/CK/RPOWP/2020 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/CK/RPOWP/2020 

 

przygotowane zgodnie z 

wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 

2014-2020 zatwierdzonymi przez Ministerstwo Rozwoju w dniu 22 sierpnia 2019 r. 

 

dotyczące 

usługa polegająca na uczestnictwie w wizytach akredytacyjnych w szkołach zawodowych z 

terenu Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego uczestniczących w projekcie „Centrum 

Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu szkolnictwa 

zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego”. 
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ZAPYTANIE OFERTOWE 
 

Nazwa i adres Zamawiającego:  

Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr; NIP: 5422098509; REGON: 050503972. Siedziba 

główna: ul. Spółdzielcza 8, 15-441 Białystok; Adres korespondencyjny dla postępowania: ul. 

Spółdzielcza 8, 15-441 Białystok 

Tryb udzielenia zamówienia: 

Zasada konkurencyjności – wartość szacunkowa zamówienia przekracza kwoty określone w 

sekcji 6.5.2 pkt 1 lit. a Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz  

Funduszu Spójności na lata 2014-2020 zatwierdzonych przez Ministerstwo Rozwoju w dniu 22 

sierpnia 2019 roku.  

___________________________________________________________________________ 

Tytuł zamówienia: 

Usługa polegająca na uczestnictwie w wizytytach akredytacyjnych w szkołach zawodowych z 

terenu Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego uczestniczących w projekcie „Centrum 

Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu szkolnictwa 

zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego”. 

Termin składania oferty:  

2020-02-21 do godz. 10:00 

Nazwa zamawiającego: 

Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr 

ul. Spółdzielcza 8 

15-441 Białystok 

NIP: 542-20-98-509 

Miejsce i sposób składania ofert: 

1. Ofertę należy złożyć w formie oryginału pocztą tradycyjną, kurierem lub osobiście (liczy się 

data wpływu do siedziby Zamawiającego) na adres: Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr, 

ul. Spółdzielcza 8, 15-441 Białystok. 

2. Kompletna oferta powinna zostać złożona na Formularzu Ofertowym wraz z załącznikami w 

sposób wskazany w pkt 1 w terminie do dnia 2020-02-21 r. do godz. 10:00. 

3. Oferta musi być przygotowana w języku polskim, w sposób czytelny. 

4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

5. Zamówienie jest podzielone na osiem części. 

6. Wykonawca może złożyć ofertę w odniesieniu do jednej lub kilku spośród 8 części 

zamówienia. Zamawiający nie określa maksymalnej liczby części zamówienia, na które 

może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy. 
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7. Dokumenty ofertowe muszą być podpisane przez osobę(y) upoważnioną(e) do 

reprezentowania wykonawcy (tzn. zgodnie z formą reprezentacji określoną w odpowiednim 

rejestrze lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy) bądź 

posiadającą(-ce) stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo w oryginale należy dołączyć do 

oferty. 

8. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu prawidłowego złożenia/dostarczenia 

oferty ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data wysłania przesyłki 

pocztowej lub kurierskiej. Oferty otrzymane po terminie składania ofert nie będą 

rozpatrywane. 

9. O wynikach postępowania (ewentualnie o jego unieważnieniu) Wykonawcy zostaną 

powiadomieni drogą e- mail lub telefonicznie. 

10. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, 

składające się na ważną ofertę. 

11. Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez 

Zamawiającego wzorami załączników, a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz 

dane. 

12. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych lub wariantowych. 

13. Wzory dokumentów dołączonych do niniejszego zapytania powinny zostać wypełnione przez 

Wykonawcę i dołączone do oferty, bądź też przygotowane przez Wykonawcę w formie 

zgodnej z niniejszym zapytaniem. 

14. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

15. Wykonawca w toku postępowania może zwracać się z pytaniami o wyjaśnienie niniejszego 

zapytania. Odpowiedź zostanie wysłana do wykonawcy zadającego pytanie oraz 

zamieszczona na stronie internetowej www.bfkk.pl oraz 

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/. Wyjaśnienia zamieszczane na stronie internetowej nie 

będą zdradzać, wskazywać ani identyfikować podmiotu zadającego pytanie. Zamawiający 

zastrzega możliwość pozostawienia pytania bez odpowiedzi w sytuacji jego złożenia w 

terminie krótszym niż 2 dni przed terminem składania ofert. 

16. Wykonawcy są zobowiązani do regularnego przeglądania strony internetowej, na której 

zamieszczone jest niniejsze zapytanie celem rejestrowania wszelkich zmian zapytania i 

udzielonych wyjaśnień. 

17. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert może dokonywać jej zmian, uzupełnień, 

wycofań. 

18. Forma oferty: 

a. Dokumenty wchodzące w skład oferty powinny być przedstawiane w formie oryginału 

lub kopii poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem. 

b. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału do wglądu, gdy złożona przez 

Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości, 

co do jej prawdziwości. 

19. Kompletna oferta powinna zawierać: 

a. Formularz Oferty stanowiący Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego wypełniony i 

podpisany przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy; 

http://www.bfkk.pl/
https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/
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20. Ofertę w formie papierowej należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej w następujący 

sposób:  

……………………………….  

nazwa i adres Wykonawcy  

Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr 

ul. Spółdzielcza 8 

15-441 Białystok  

OFERTA – Tytuł zapytania ofertowego: 

Usługa usługa polegająca na uczestnictwie w wizytytach akredytacyjnych w szkołach 

zawodowych z terenu Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego uczestniczących w projekcie 

„Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu 

szkolnictwa zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego” 

 

Znak zapytania: 1/CK/RPOWP/2020 

 

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia:   

Justyna Żynel-Etel; fundacja@bfkk.pl 

Numer telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia:   

85 653-77-00 

Skrócony opis przedmiotu zamówienia:  

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na uczestnictwie w wizytytach akredytacyjnych 

w szkołach zawodowych z terenu Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego uczestniczących w 

projekcie „Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu 

szkolnictwa zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego”. Osoby 

uczestniczące w wizytach akredytacyjnych w szkołach zawodowych BOF zostaną Ekspertami 

Białostockiej Komisji Akredytacyjnej.  

Białostocka Komisja Akredytacyjna ds. szkolnictwa zawodowego, została powołana w ramach 

realizacji projektu „Centrum Kompetencji BOF - kompleksowy model wsparcia i modernizacji 

systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego”, 

realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na 

lata 2014-2020 przez Miasto Białystok w partnerstwie z Białostocką Fundacją Kształcenia Kadr, 

w celu dokonywania oceny jakości praktyczności kształcenia w szkołach zawodowych. 

Podstawowym zadaniem Komisji, we współpracy z pracodawcami, Kuratorium Oświaty w 

Białymstoku oraz organami prowadzącymi, jest podnoszenie jakości praktyczności kształcenia 

w szkołach zawodowych, propagowanie kultury jakości w działalności edukacyjnej, 

dostarczanie rzetelnej informacji o jakości szkół zawodowych oraz o jakości oferowanych przez 

nie kierunków kształcenia.  

Cel będzie realizowany trzyetapowo poprzez: raporty samooceny szkół zawodowych, wizyty 

akredytacyjne ekspertów w szkołach oraz raporty z wizyt akredytacyjnych. BKA będzie oceniała 

jakość pracy szkoły m. in. w następujących kategoriach jakości: oferta kształcenia i oferta szkoły, 
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programy rozwojowe, kadra, wyposażenie, współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym 

szkoły, wewnętrzne procedury zapewnienia jakości kształcenia. Ocena jakości kształcenia w 

poszczególnych szkołach i na poszczególnych kierunkach będzie stymulowała szkoły zawodowe 

BOF do systematycznych działań na rzecz podnoszenia jakości kształcenia. W efekcie podjętych 

działań w szkołach zawodowych BOF zostanie wdrożony System Jakości Kształcenia 

Zawodowego BOF. 

Kategoria ogłoszenia: 

Usługa 

Podkategoria ogłoszenia:   

Usługi inne  

Miejsce realizacji zamówienia:   

Województwo podlaskie – Białostocki Obszar Funkcjonalny 

Opis przedmiotu zamówienia: 

Cel zamówienia:  

Cel będzie realizowany trzyetapowo poprzez: raporty samooceny szkół zawodowych, wizyty 

akredytacyjne ekspertów w szkołach oraz raporty z wizyt akredytacyjnych. BKA będzie oceniała 

jakość pracy szkoły m. in. w następujących kategoriach jakości: oferta kształcenia i oferta szkoły, 

programy rozwojowe, kadra, wyposażenie, współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym 

szkoły, wewnętrzne procedury zapewnienia jakości kształcenia. Ocena jakości kształcenia w 

poszczególnych szkołach i na poszczególnych kierunkach będzie stymulowała szkoły zawodowe 

BOF do systematycznych działań na rzecz podnoszenia jakości kształcenia. W efekcie podjętych 

działań w szkołach zawodowych BOF zostanie wdrożony System Jakości Kształcenia 

Zawodowego BOF. 

Przedmiot zamówienia:  

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na uczestnictwie w wizytytach akredytacyjnych 

w szkołach zawodowych z terenu Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego uczestniczących w 

projekcie „Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu 

szkolnictwa zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego”. Osoby 

uczestniczące w wizytach akredytacyjnych w szkołach zawodowych BOF zostaną Ekspertami 

Białostockiej Komisji Akredytacyjnej.  

Białostocka Komisja Akredytacyjna ds. szkolnictwa zawodowego, została powołana w ramach 

realizacji projektu „Centrum Kompetencji BOF - kompleksowy model wsparcia i modernizacji 

systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego”, 

realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na 

lata 2014-2020 przez Miasto Białystok w partnerstwie z Białostocką Fundacją Kształcenia Kadr, 

w celu dokonywania oceny jakości praktyczności kształcenia w szkołach zawodowych. 

Podstawowym zadaniem Komisji, we współpracy z pracodawcami, Kuratorium Oświaty w 
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Białymstoku oraz organami prowadzącymi, jest podnoszenie jakości praktyczności kształcenia 

w szkołach zawodowych, propagowanie kultury jakości w działalności edukacyjnej, 

dostarczanie rzetelnej informacji o jakości szkół zawodowych oraz o jakości oferowanych przez 

nie kierunków kształcenia.  

Cel będzie realizowany trzyetapowo poprzez: raporty samooceny szkół zawodowych, wizyty 

akredytacyjne ekspertów w szkołach oraz raporty z wizyt akredytacyjnych. BKA będzie oceniała 

jakość pracy szkoły m. in. w następujących kategoriach jakości: oferta kształcenia i oferta szkoły, 

programy rozwojowe, kadra, wyposażenie, współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym 

szkoły, wewnętrzne procedury zapewnienia jakości kształcenia. Ocena jakości kształcenia w 

poszczególnych szkołach i na poszczególnych kierunkach będzie stymulowała szkoły zawodowe 

BOF do systematycznych działań na rzecz podnoszenia jakości kształcenia. W efekcie podjętych 

działań w szkołach zawodowych BOF zostanie wdrożony System Jakości Kształcenia 

Zawodowego BOF.  

 

1) Termin realizacji usługi: od lutego 2020 r. do grudnia 2021 r. - śr. 13 wizytacji rocznie w 

okresie realizacji ww. zadania. Harmonogramy wizyt akredytacyjnych na kolejne lata 

realizacji projektu będą uzgadniane w każdym roku we współpracy z wyłonionymi 

członkami BKA odpowiedzialnymi za realizację wizytacji.  

 

2) Miejsca realizacji usługi: szkoły zawodowe Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego 

uczestniczące w projekcie Centrum Kompetencji BOF:  

1. Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych im. Stefana Władysława Bryły w Białymstoku 

2. Zespół Szkół Elektrycznych im. prof. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku 

3. Zespół Szkół Gastronomicznych w Białymstoku 

4. Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Białymstoku 

5. Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Białymstoku 

6. Zespół Szkół Mechanicznych Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 2 im. Św. Józefa  

w Białymstoku 

7. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z oddziałami integracyjnymi im. St. 

Staszica w Białymstoku 

8. Zespół Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa w Białymstoku 

9. Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. Kpt. Władysława Wysockiego w Białymstoku 

10. Zespół Szkół Zawodowych nr 5 im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego w Białymstoku 

11. Zespół Szkół nr 16 w Białymstoku 

12. Zespół Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego w Łapach 

13. Zespół Szkół w Czarnej Białostockiej. 

Zamawiający zakłada możliwość zmiany miejsca realizacji usługi tj. włączenia do udziału  

w projekcie 14-tej szkoły lub wyłączenia z udziału w ww. formie wsparcia ww. szkoły/szkół. 

 

3) Warunki realizacji usługi: Wizyty akredytacyjne w szkołach zawodowych BOF 

prowadzone będą w oparciu o Raporty z wizyty akredytacyjnej – ocena instytucjonalna oraz 

Raporty z wizyty akredytacyjnej – ocena programowa stanowiące załączniki nr 5A i 5B do 
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Regulaminu Białostockiej Komisji Akredytacyjnej ds. Szkolnictwa Zawodowego 

zatwierdzonego w dniu 27 marca 2019 r.  Wizytacja przeprowadzana jest zgodnie z planem, 

który obejmuje m.in.: 

 spotkanie zespołu z dyrekcją szkoły, 

 hospitację zajęć dydaktycznych, w szczególności o charakterze praktycznym, 

 wizytację bazy dydaktycznej, szkolnej i pozaszkolnej wykorzystywanej do realizacji 

zajęć na poszczególnych kierunkach kształcenia, 

 spotkania z nauczycielami prowadzącymi zajęcia na poszczególnych kierunkach 

kształcenia, uczniami, samorządem uczniowskim, przedstawicielami otoczenia 

społeczno-gospodarczego, w tym pracodawcami. 

Eksperci biorący udział w wizytach akredytacyjnych powinni cechować się obiektywizmem 

i bezstronnością w związku z powyższym ekspert nie może być pracownikiem szkoły 

uczestniczącej w projekcie Centrum Kompetencji BOF wymienionych w punkcie 2). 

Regulamin Białostockiej Komisji Akredytacyjnej ds. Szkolnictwa Zawodowego wraz z 

niezbędnymi załącznikami znajduje się w siedzibie Zamawiającego do wglądu dla 

wszystkich zainteresowanych potencjalnych Wykonawców zamówienia. Zamawiający 

zastrzega możliwość wprowadzenia zmian w Regulaminie Białostockiej Komisji 

Akredytacyjnej ds. Szkolnictwa Zawodowego wraz z niezbędnymi załącznikami w formie 

pisemnej o czym ma obowiązek poinformować Wykonawców usługi. 

 

4) Liczba zespołów wizytujących: 13, po jednym w każdej szkole zawodowej uczestniczącej  

w projekcie „Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i modernizacji 

systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego”. 

Liczba członków w każdym zespole jest uzależniona od liczby kierunków kształcenia 

prowadzonych w danej szkole. Liczba ocen jakości pracy w danej szkole, liczba raportów 

cząstkowych z wizyty akredytacyjnej jest uzależniona od liczby kierunków kształcenia. 

Zamawiający zakłada możliwość zmiany liczby członków zespołów wizytujących szkoły. 

 

 

5) Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych w zakresie 8 niżej 

określonych części zamówienia: 

 

Nr części Nazwa kierunku 

1.  Technik gazownictwa 

2.  Technik transportu kolejowego 

3.  Technik realizacji nagrań i nagłośnień 

4.  Technik automatyk  

5.  Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych 

6.  Technik programista  

7.  Pracownik pomocniczy gastronomii  

8.  Operator obrabiarek skrawających 



Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego 

 

     

 

 

Strona | 8 

 

Każada z części obejmuje wizyty akredytacyjne na wymienionych kierunkach kształcenia. 

Ocena jakości kształcenia na ww. kierunku nauczania będzie obejmować udział w 

przygotowaniu Raportu z wizyty akredytacyjnej – ocena programowa załączniki 5B do 

Regulaminu Białostockiej Komisji Akredytacyjnej ds. Szkolnictwa Zawodowego. Miejsce 

wykonywania zadań: Białystok i Łapy.  

Wykonawca może złożyć ofertę na więcej niż jedną cześć zamówienia. 

Kod CPV: 

73200000-4   

Nazwa kodu CPV:  

Usługi doradcze w zakresie badań i rozwoju  

Dodatkowe przedmioty zamówienia: 

Nie dotyczy 

Harmonogram realizacji zamówienia:  

Termin realizacji usługi: od lutego 2020 r. do grudnia 2021 r. - śr. 13 wizytacji rocznie w okresie 

realizacji ww. zadania. Harmonogramy wizyt akredytacyjnych na kolejne lata realizacji projektu 

będą uzgadniane w każdym roku we współpracy z wyłonionymi członkami BKA 

odpowiedzialnymi za realizację wizytacji.  

Załączniki:   

Integralną częścią zapytania ofertowego są następujące załączniki: 

 Załącznik 1: Formularz ofertowy. 

 

Warunki udziału w postępowaniu: 

Wiedza i doświadczenie:  

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w 

postępowaniu, dotyczący wiedzy i doświadczenia. Zamawiający uzna warunek za spełniony 

jeżeli Wykonawca wykaże, że samodzielnie spełnia wskazane poniżej wymagania albo 

dysponuje na potrzeby realizacji zamówienia jedną osobą, która spełnia wskazane poniżej 

wymagania, mianowicie: 

1. wykształcenie wyższe, 

2. co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe związne z kierunkiem kształcenia, którego 

dotyczy dana część zamówienia, na którą wykonawca składa ofertę. Dopuszczalne jest 

wykazanie się doświadczeniem zawodowym uzyskanym w co najmniej jednym ze 

wskazanych poniżej sposobów: 

a. prowadzenie działalności gospodarczej związnej z danym kierunkiem 

kształcenia, w tym zartrudnianie absolwentów tego kierunki kształcenia; 

lub alternatywnie 
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b. doświadczenie potwierdzone przez pracodawcę lub organizacje pracodawców 

polegające na: 

- pracy na stanowisku związanym z określonym kierunkiem kształcenia, 

- prowadzenie nauczania na danym kierunku kształcenia, 

- nadzór nad pracownkami zatrudnionymi na stanowiskach, na których 

pracują lub mogą pracować absolwenci danego kierunku kształcenia. 

lub alternatywnie 

c. praca na rzecz organizacji otoczenia biznesu, organizacji pracodawców 

związanych z kierunkiem kształcenia, na który oferent składa ofertę. 

Ocena spełniania tych warunków odnośnie punktu 1 nastąpi na podstawie oświadczenia 

Wykonawcy zawartego w formularzu ofertowym zgodnie z Załącznikiem nr 1, natomiast w 

przypadku punktu 2, w przypadku podpunktów b. i c. Wykonawca jest zobowiązany 

dostarczyć pisemne referencje potwierdzone przez przez pracodawcę lub organizację 

pracodawców potwierdzające posiadane doświadczenie. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji kwalifikacji i doświadczenia Wykonawcy/ 

Wykonawców.  

 

Dodatkowe warunki:  

1. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych ofert. Wykonawcy będą zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w 

terminie określonym przez Zamawiającego. 

a. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji z Wykonawcą, który 

przedstawi najkorzystniejszą ofertę, w przypadku, gdy cena tej oferty przekroczy o 

mniej niż 25% kwotę zaplanowaną w budżecie projektu na realizację powyższego 

działania. 

b. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej wśród najkorzystniejszych 

ofert, jeżeli oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli 

się od umowy o realizację przedmiotu niniejszego zamówienia. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w przypadku, gdy: 

a. Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub 

wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 

wcześniej przewidzieć; 

b. Postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą, uniemożliwiającą 

zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia; 

c. Jeżeli Zamawiający uzna, że oferta, którą musiałby wybrać jako najkorzystniejszą 

nie gwarantuje uzyskania założonego efektu merytorycznego; 

d. Jeśli Zamawiający uzna, że udzielenie zamówienia w bieżącym postępowaniu nie 

doprowadzi do realizacji jego celu. 

3. Ponadto Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez 

podawania przyczyny. 
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Informacje związane z ochroną danych osobowych: 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z 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 (Dz.Urz.UE.L. 2016.119.1), dalej jako RODO, 

Zamawiający niniejszym informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o 

przysługujących Wykonawcom prawach z tym związanych, mianowicie: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Białostocka Fundacja 

Kształcenia Kadr z siedzibą w Białymstoku przy ul. Spółdzielczej 8, 15-441 

Białystok; 

2) inspektorem ochrony danych osobowych w ramach Zamawiającego jest 

Pan/Pani Andrzej Rybus-Tołłoczko, e-mail: IODO@RT-NET.PL; 

3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym zgodnie z 

wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 

Funduszu Spójności na lata 2014-2020 zatwierdzonymi przez Ministerstwo 

Rozwoju w dniu 22 sierpnia 2019 r., którego przedmiotem są: usługa polegająca 

na uczestnictwie w wizytytach akredytacyjnych w szkołach zawodowych z 

terenu Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego uczestniczących w projekcie 

„Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i modernizacji 

systemu szkolnictwa zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru 

Funkcjonalnego", nr postępowania: 1/CK/RPOWP/2020 - na podstawie art. 6 

ust. 1 lit. c RODO; 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 

96 ust. 3 Pzp; 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy 

Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie 

zamówienia albo do czasu rozliczenia Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w zależności od tego, które z tych 

zdarzeń nastąpi jako ostatnie; 

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio 

Pani/Pana 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; 

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane 

w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

8) posiada Pani/Pan: 

 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych 

Pani/Pana 

mailto:IODO@RT-NET.PL
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 dotyczących; 

 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana 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 Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych 

Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

9) nie przysługuje Pani/Panu: 

 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 Pani/Pana danych 

osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

 

Warunki zmiany umowy:  

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku gdy nastąpi zmiana 

powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację 

przedmiotu umowy. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku zaistnienia 

okoliczności spowodowanych czynnikami zewnętrznymi, np. siła wyższa, 

nieprzewidziane warunki pogodowe oraz inne okoliczności zewnętrzne mogące mieć 

wpływ na realizację postanowień umowy. 

3. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza zmianę warunków umowy, w 

szczególności: Zmiany terminu wykonania zamówienia, jeżeli zmianie ulegnie 

harmonogram realizacji zadań w Projekcie lub w przypadku wystąpienia „siły wyższej”, 

przy czym pod pojęciem „siły wyższej” Zamawiający rozumie okoliczności, które 

pomimo zachowania należytej staranności są nieprzewidywalne oraz którym nie można 

zapobiec lub przeciwstawić się skutecznie; zmiany warunków i terminów płatności – w 

przypadku zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w trakcie realizacji 

umowy.  Zmiana umowy wymagać będzie formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy:  

 Załącznik 1:Formularz ofertowy; 

 

Zamówienia uzupełniające:  
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Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających 

Ocena oferty:  

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji: 

Oferty spełniające warunki udziału w postępowaniu, zostaną ocenione w ramach wszystkich 

części zamówienia wg wskazanego poniżej kryterium oceny: 

 

CENA – przez cenę należy rozumieć cenę jednostkową brutto za wizytację jednego kierunku 

kszałcenia w ramach danej części zamówienia 

 

Maksymalna liczba punktów (waga) kryterium CENA - 100 pkt. 

 

Zamawiający przydzieli każdej badanej ofercie w kryterium cena odpowiednią liczbę punktów 

według poniższego wzoru: 

 

C=(Cmin/Co) x 100pkt 

gdzie: 

C - oznacza liczbę punktów jakie otrzyma badana oferta za kryterium - cena, 

Cmin - oznacza najniższą cenę jednostkową brutto za wizytację jednego kierunku kształcenia, 

spośród ważnych i nieodrzuconych ofert, 

Co - oznacza cenę jednostkową brutto za wizytację jednego kierunku kształcenia w ofercie 

badanej 

Podana cena będzie stała przez okres realizacji przedmiotu zamówienia. 

 

Cena wykonania usługi powinna uwzględniać całkowity koszt dokonania jednostkowej oceny 

jakości pracy szkoły na danym kierunku nauczania, w tym koszty przygotowania raportów 

cząstkowych z wizyty akredytacyjnej na danym kierunku kształcenia w konkretnej szkole oraz 

koszty dojazdu do szkoły. 

 

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów. 

Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 

przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert 

wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający 

wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez 

Zamawiającego ofert dodatkowych. W przypadku wycofania się Wykonawcy z postępowania 

z najwyższą liczbą punktów, Zamawiający zwróci się do kolejnego Oferenta, który uzyskał 

najwyższą liczbę punktów. 

Cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia należy wpisać do formularza ofertowego 

wypełniając odpowiednio Załącznik nr 1 Cena musi być wyrażona w walucie polskiej (PLN) 

z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. W cenie oferty uwzględnia się podatek od 

towarów i usług (VAT), jeżeli na podstawie odrębnych przepisów przedmiot zamówienia 

podlega obciążeniu tym podatkiem. Wykonawca w cenie oferty uwzględni wszystkie koszty 
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związane z prawidłową i pełną realizacją przedmiotu zamówienia, w tym wszystkie koszty, 

jakie poniesie Zamawiający w związku z udzieleniem zamówienia (wszystkie obciążenia 

publicznoprawne, w tym składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz zaliczki na 

podatek). Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w walucie 

polskiej (PLN). 

Wykluczenia: 

Z postępowania wykluczeni będą Wykonawcy, którzy złożą ofertę po terminie oraz Wykonawcy, 

którzy nie spełnili warunków udziału w postępowaniu zgodnie z treścią zapytania nr 

1/CK/RPOWP/2020. 

____________________________________________________________________________ 


