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Zamawiający: 

Powiat Ciechanowski z siedzibą w Ciechanowie 

06 - 400 Ciechanów ul. 17-go Stycznia 7 

Jednostka realizująca: Zespół Szkół Nr 1 w Ciechanowie 

06 – 400 Ciechanów ul. Powstańców Warszawskich 24  

tel. 23 672 48 24, e-mail: projekt@zs1.com.pl, sekretariat@zs1.com.pl 

www.zs1.com.pl 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

Powiat Ciechanowski z siedzibą w Ciechanowie, Zespół Szkół Nr 1 w Ciechanowie 

realizujący projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 

realizacji projektu „BEM w Ciechanowie szkołą przyszłości”, Oś Priorytetowa X 

Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 

10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów RPO WM 2014-2020, zaprasza do złożenia 

oferty na kursy i szkolenia dla uczniów Zespołu Szkół Nr 1 w Ciechanowie. 

 

1. Tryb udzielania zamówienia 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest zgodnie z zasadą 

konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 

Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 

2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 1843) 

 

2. Przedmiot zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń i kursów dla uczniów Zespołu 

Szkół Nr 1 w Ciechanowie. 

 

3. Zakres i opis przedmiotu zamówienia 

Zamówienie podzielone jest na części. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na dowolnie 

wybraną część zamówienia. 

a) Część I - Kurs kwalifikacyjny: Kierowca - operator  wózka widłowego i pracownika 

magazynu z obsługą kas fiskalnych. 

Liczba godzin: co najmniej 110 - dla jednej grupy. 

Liczba grup: 3 edycje x 15 uczniów w każdej edycji. 

Celem kursu ma być przygotowanie uczniów do uzyskania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze 

wózków jezdniowych i magazyniera  z obsługą kas fiskalnych. 

Kurs powinien zawierać: materiały szkoleniowe dla uczestników, wydanie certyfikatu 

kwalifikacyjnego, zajęcia praktyczne i teoretyczne. 

Program powinien zawierać min. zagadnienia: z budowy i typów stosowanych wózków 

jezdniowych, wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa, czynności kierowcy przy obsłudze wózków, 

bhp, wiadomości o dozorze technicznym, przepisy i normy obowiązujące w magazynach, 

technologia i organizacja prac magazynowych, zasady bezpieczeństwa towarów w magazynie, 

obsługa kas i urządzeń fiskalnych, dokumentacja i obsługa programu magazynowego. 
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Termin realizacji:  dwie edycje – rok szkolny 2020/2021, jedna edycja – rok szkolny 2021/2022. 

Szczegółowy harmonogram szkolenia przygotowuje Wykonawca w porozumieniu z 

Zamawiającym. 

 

b) Część II – Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej 

Liczba godzin: co najmniej 16 – dla jednej grupy. 

Liczba grup: 3 edycje x 15 uczniów w każdej edycji. 

Celem szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy będzie nabycie umiejętności w zakresie 

ratowania życia ludzkiego. 

Program szkolenia powinien obejmować zagadnienia:  

czym jest pierwsza pomoc przedmedyczna;  

jak przeciwdziałać zagrożeniom dla ratownika, poszkodowanego i osób z otoczenia;  

jak powinny funkcjonować i jak należy oceniać pracę podstawowych parametrów życiowych;  

zasady działania „łańcucha ratunkowego”, miejsca w których można uzyskać pomoc i sposoby 

wzywania pomocy – ćwiczenia;  

nauka postępowania w sytuacji z poszkodowanym nieprzytomnym, postępowania w sytuacji 

nagłego zatrzymania krążenia -  ćwiczenia;  

nauka rozpoznania i postępowania w przypadkach takich jak: urazy, krwotoki, omdlenia, choroba 

wieńcowa, udar , zatrucia, ciała obce, użądlenia itp. 

Omówienie form wsparcia psychicznego osoby poszkodowanej. 

Na szkolenie Zamawiający udostępni fantom do wykorzystania na zajęciach praktycznych. 

Ukończenie szkolenia będzie potwierdzone zaświadczeniem o ukończonym kursie, który wystawia 

Wykonawca.  

Zamawiający wymaga aby kurs poprowadził instruktor pierwszej pomocy z 

doświadczeniem min. 5 lat. Kwalifikacje instruktora muszą być potwierdzone zgodnie z 

ustawą z dnia 08.09.2006r. z późn. zm. o Państwowym Ratownictwie Medycznym).  

Termin realizacji: dwie edycje – rok szkolny 2020/2021; jedna edycja - rok szkolny 2021/2022. 

Szczegółowy harmonogram szkolenia przygotowuje Wykonawca w porozumieniu z 

Zamawiającym. 

 

c) Część III – Szkolenie strzeleckie 

Liczba godzin: co najmniej 20 – dla jednej grupy. 

Liczba grup: 1 grupa x 10-osobowa w roku 2020;  2 grupy – w roku 2021; 1 grupa – w roku 

2022. 

Program szkolenia: budowa i właściwości bojowe, sposób działania broni, techniki posługiwania 

się bronią, strzelanie z broni krótkiej, maszynowej i gładkokulofowej. 

Celem szkolenia będzie: zapoznanie uczniów z aktami prawnymi dotyczącymi wydawania 

pozwoleń na różnego rodzaje broni, zapoznanie uczniów z budową, przeznaczeniem, 

właściwościami bojowymi i sposobem działania pistoletu, rewolweru, broni maszynowej oraz 

strzelby gładkolufowej, z zasadami bezpiecznego obchodzenia się z bronią, z zasadami 

bezpiecznego zachowania się na strzelnicy, z warunkami i=oraz sposobem przeprowadzania 

strzelań, z elementami mającymi wpływ na celność strzelania oraz przyjmowania postaw 

strzeleckich. Ponadto szkolenie ma nauczyć umiejętności prowadzenia ognia z broni krótkiej, 

maszynowej i gładkolufowej. 

Miejsce szkolenia : część teoretyczna - 5 godz. szkoła, część praktyczna 5 godz. ćwiczenia 

praktyczne – strzelnica spełniająca wszystkie wymagania ustawowe, zapewniająca 

bezpieczeństwo uczniów (koszty dowozu zapewnia Wykonawca). 

Zabezpieczenie materiałowe po stronie Wykonawcy: 

- broń palna bojowa krótka pistolet MAG-95 , Astra oraz rewolwer 

- pistolet maszynowy PM 84P Glauberyt 

- karabin kbk 

- strzelba gładkolufowa Mossberg 

- tablice poglądowe 

- tarcze strzeleckie 

- amunicja.  

Instruktor musi przedłożyć decyzje o wydaniu  pozwolenia na broń palną i musi 

posiadać broń palną w ilości co najmniej 2 szt. każdego rodzaju. 



Instruktor musi posiadać uprawnienia do posiadania broni w celach szkoleniowych. Do 

wglądu przed rozpoczęciem zajęć. 

 

d) Część IV – Kurs wizażu i pielęgnacji urody 

Liczba godzin: co najmniej 80 – dla jednej grupy. 

Liczba grup: 3 grupy x 14-16-osobowe. 

Program powinien obejmować: podstawy kosmetologii, zagadnienia z budowy i pielęgnacji skóry, 

dobór kosmetyków do typu skóry, BHP, wykonanie makijażu dziennego, wieczorowego, stosownie 

do okazji i pory roku, współczesne trendy. 

Zajęcia praktyczne –  min. 60 godzin. 

Zamawiający dostarczy kuferek z kosmetykami dla każdego uczestnika kursu. 

Zamawiający wymaga aby osoba prowadząca kurs posiadała wykształcenie w zakresie  

kosmetologia oraz posiadała doświadczenie w tym zakresie min. 5 lat. 

Na zakończenie uczniowie muszą otrzymać zaświadczenie/ certyfikat o ukończonym kursie. 

Zajęcia na kursie odbędą się w siedzibie Zamawiającego. 

Szczegółowy harmonogram szkolenia przygotowuje Wykonawca w porozumieniu z 

Zamawiającym. 

 

e) Część V – Kurs stylizacji paznokci 

Liczba godzin: co najmniej 30 – dla jednej grupy. 

Liczba grup: 3 grupy 14-16 - osobowe. 

Program obejmuje: podstawy z zakresu pielęgnacji paznokci, manicure i pedicure, metoda 

hybrydowa i akrylowa, wykonanie zdobień na paznokciach, BHP, współczesne trendy. 

Zajęcia praktyczne min. 25 godzin. 

Zamawiający dostarczy kuferek z kosmetykami dla każdego uczestnika kursu. 

Zajęcia na kursie odbędą się w siedzibie Zamawiającego. 

Kwalifikacje i doświadczenie osoby prowadzącej: wykształcenie o kierunku 

kosmetologia oraz doświadczenie min. 5 lat w zawodzie kosmetyczka. 

Na zakończenie uczniowie muszą otrzymać zaświadczenie/ certyfikat o ukończonym kursie. 

Szczegółowy harmonogram szkolenia przygotowuje Wykonawca w porozumieniu z 

Zamawiającym. 

 

4. Miejsce realizacji zamówienia: Ciechanów ul. Powstańców Warszawskich 24, szkolenia 

praktyczne zgodnie z opisem w pkt. 3. 

5. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 30.05.2022r. Harmonogram 

szczegółowy szkoleń i kursów Wykonawca uzgodni z Zamawiającym.  

6. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy: 

 

a. nie podlegają wykluczeniu – Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca złoży 

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 2) 

b. spełniają warunki udziału w postepowaniu: 

 

- posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzonej określonej działalności zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów. 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca złoży oświadczenie w tym zakresie 

(załącznik nr 3). 

- sytuacji ekonomicznej lub finansowej 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca złoży oświadczenie w tym zakresie 

(załącznik nr 3). 

- zdolności technicznej lub zawodowej 

Zamawiający wymaga w tym zakresie: 

dot. części II 

Zamawiający wymaga aby kurs poprowadził instruktor pierwszej pomocy z doświadczeniem min. 

5 lat. Kwalifikacje instruktora muszą być potwierdzone zgodnie z ustawą z dnia 08.09.2006r. z 

późn. zm. o Państwowym Ratownictwie Medycznym).  

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca złoży oświadczenie w tym zakresie 

(załącznik nr 3). Ponadto do wglądu dla Zamawiającego dokumenty dotyczące kwalifikacji 



instruktora przed rozpoczęciem się zajęć. 

dot. części IV 

Zamawiający wymaga aby osoba prowadząca kurs posiadała wykształcenie w zakresie  

kosmetologia oraz posiadała doświadczenie w tym zakresie min. 5 lat. 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca złoży oświadczenie w tym zakresie 

(załącznik nr 3). Ponadto do wglądu dla Zamawiającego dokumenty dotyczące kwalifikacji w 

zakresie kosmetologii przed rozpoczęciem się zajęć. 

dot. części V 

Kwalifikacje i doświadczenie osoby prowadzącej: wykształcenie o kierunku kosmetologia oraz 

doświadczenie min. 5 lat w zawodzie kosmetyczka. 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca złoży oświadczenie w tym zakresie 

(załącznik nr 3). Ponadto do wglądu dla Zamawiającego dokumenty dotyczące kwalifikacji w 

zakresie kosmetologii przed rozpoczęciem się zajęć. 

 

7. Wymagania odnośnie sposobu przygotowania oferty   

 Oferty należy przesyłać na formularzu stanowiącym Załącznik 1 do niniejszego 

Zapytania. 

 Oferty muszą zostać przygotowane w języku polskim. 

 Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

8. Ofertę należy złożyć do dnia 14.10.2020r.  do godz. 10.00. Otwarcie ofert w dniu 

14.10.2020r. godz. 10.30. 

9. Ofertę można złożyć: 

Osobiście, pocztą lub kurierem w dni robocze na adres Zamawiającego: 

Zespół Szkół Nr 1 w Ciechanowie 06 – 400 Ciechanów ul. Powstańców Warszawskich 24 - liczy 

się data wpłynięcia do biura Zamawiającego. 

Oferta powinna zostać złożona w zamkniętej nieprzezroczystej kopercie z dopiskiem „Oferta – 

szkolenia” oraz oznaczona „nie otwierać przed dniem 14.10.2020r. godz. 10.30” 

10. Kryteria oceny ofert  

Maksymalna ilość punktów, którą może zdobyć Wykonawca = 100 pkt (100%) 

Cena – waga 100 %.  

Najwyższą punktację otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę, uzyskaną w 

oparciu o wzór:  

               cena brutto oferty najtańszej spośród złożonych ofert  

C = ----------------------------------------------------------------------------- x 100 pkt  

                                   cena brutto badanej oferty  

gdzie: C = przyznana ilość punktów za kryterium Cena  

11.  Informacje dodatkowe  

a/ Zamawiający wyłoni Wykonawcę, który otrzyma najwyższą liczbę punktów. 

b/ Zamawiający poprawi w ofertach: oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe. 

c/ Termin związania z ofertą – 30 dni. 

12. Sposób i forma przygotowania oferty. 

Na ofertę składają się następujące dokumenty: 

a/ formularz ofertowy – wg załącznika nr 1 

b/ oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – wg załącznika nr 2 

c/ oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wg załącznika nr 3 

d/ oświadczenie o braku powiązań z Beneficjentem – wg załącznika nr 4 

 

13. Uwagi 

Dodatkowe informacje w zakresie niniejszego zapytania ofertowego udzielane będą przez 

Zamawiającego - p. Małgorzatę Turowską.  

Zapytania można także kierować: tel. 23 672 48 24, e-mail: projekt@zs1.com.pl, 

sekretariat@zs1.com.pl.  

 

14. Klauzula informacyjna  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
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95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), 

dalej „RODO”, informuję, że Administratorem danych osobowych wskazanych przez Panią/Pana 

jest Zespół Szkół Nr 1 w Ciechanowie 06 – 400 Ciechanów ul. Powstańców Warszawskich 24  

tel. 23 672 48 24, e-mail: sekretariat@zs1.com.pl, www.zs1.com.pl. Z Administratorem można 

się kontaktować pisemnie lub za pomocą poczty tradycyjnej na wyżej wskazany adres lub drogą 

elektroniczną poprzez email. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym 

można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Powstańców 

Wielkopolskich 24 06-400 Ciechanów lub drogą elektroniczną poprzez email: iod@zs1.com.pl.  

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia o nr AD.26.4.2020. Odbiorcami Pani/Pana 

danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja 

postępowania w oparciu o przepisy o dostępie do informacji publicznej. Pani/Pana dane osobowe 

będą przechowywane, przez okres nie krótszy niż 3 lata. Obowiązek podania przez Panią/Pana 

danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym 

w przepisach o dostępie do informacji publicznej, związanym  z udziałem w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z dokumentacji 

postępowania o udzielenie zamówienia. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje 

nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;  posiada 

Pani/Pan:  

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 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;   

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.   

                                                                                                                                                                                                                                               

WYJAŚNIENIA 
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu 
przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.  
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku przeprowadzonego zapytania 
ofertowego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z postanowieniami umowy oraz nie może naruszać 
integralności protokołu oraz jego załączników.  
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu 
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z 
uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

 

 
Załączniki:  

1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1 

2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 2 

3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 3  

4. Oświadczenie o braku powiązań z Beneficjentem – załącznik nr 4 

5. Treść umowy – załącznik nr 5 

 
 

 

 

       Zatwierdzam:  

 

Krystyna Ślubowska 

       Dyrektor 
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