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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 wynajem pracowni. 

 

1. Tryb udzielania zamówienia 

Postępowanie o udzielenie zamówienia 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 jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych. (Dz.U. z  2019r. poz.1843) 

 

2. Przedmiot zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest wynajem pracowni do prowadzenia zajęć praktycznych na 

kierunku technik przemysłu mody. 

 

3. Szczegóły organizacyjne 

• Wymagana liczba stanowisk dla uczniów – 15 

Każde stanowisko dla ucznia musi być wyposażone w maszynę szwalniczą wraz z 

niezbędnym wyposażeniem dla tego typu stanowiska. 

Stanowisko pracy maszynowej wyposażone w maszyny szwalnicze: stębnówki płaskie, 

overlocki, eksponaty odzieży w całości i we fragmentach, odszycia węzłów 

www.zs1.com.pl


technologicznych, katalog ściegów i szwów maszynowych oraz dodatków 

wykończeniowych.  

Stanowisko pracy ręcznej musi posiadać – możliwość przygotowania produkcji i 

krojenia, prasowania, wyposażone w niezbędne przybory do szycia ręcznego, manekiny, 

tabele pomiarów antropometrycznych, zestaw linijek kreślarskich, nici do szycia 

ręcznego, dodatki krawieckie, katalog ściegów ręcznych, dodatków pasmanteryjnych.  

Stanowisko przygotowania produkcji i krojenia wyposażone w urządzenia do krojenia 

noże krojcze, nożyczki, stół krojczy, formy i szablony wyrobów odzieżowych. 

Stanowisko prasowalnicze wyposażone w urządzenia do prasowania (żelazko z 

wytwornicą pary, żelazka elektryczne), przybory do prasowania (rękawnik, poduszki do 

prasowania, prasulce, deska igłowa), stół do prasowania, deska do prasowania, 

pojemniki na wodę,  zaparzaczki. 

• Wymagana liczba stanowisk dla nauczyciela – 1 

Stanowisko dla nauczyciela wyposażone w biurko i krzesło. 

Planowana liczba godzin zajęć praktycznych – 927 godzin w okresie obowiązywania 

umowy:    w roku 2020 – 271 godzin, w roku 2021 – 328 godzin, w roku 2022 – 328 

godzin   

• Czas trwania zajęć praktycznych  

- w godzinach od godz. 8.00 –12.30 - 5 godzin dziennie, średnio 2 razy w tygodniu (z 

wyłączeniem sobót i niedziel), 

- jedna godzina zajęć = 45 minut (godzina dydaktyczna) 

• Czas dojścia uczniów od szkoły do pracowni – nie dłużej niż 20 minut. Zamawiający 

dopuszcza możliwość zorganizowania transportu dla uczniów. Organizację transportu 

oraz koszt transportu pokrywa Wykonawca. 

• Pomieszczenia pracowni muszą spełniać wszystkie wymagania przepisów prawnych 

dot. organizacji zajęć praktycznych dla uczniów szkół (instalacja elektryczna, wodno-

kanalizacyjna, centralne ogrzewanie, dostęp do Internetu, dostęp do toalet). 

• Zajęcia zostaną przeprowadzone w terminach wskazanych przez Zamawiającego. 

• Wykonawca zapewni dostęp do biblioteki ze zbiorem książek, publikacji, czasopism 

fachowych oraz norm, regulaminów, tabeli wymiarów, filmów dydaktycznych, 

katalogów, instrukcji itp. w zakresie zgodnym z opisem przedmiotu zamówienia tj. na 

kierunku kształcenia uczniów – technik przemysłu mody. 

• Wykonawca zapewni możliwość zamieszczania w trakcie trwania zajęć tablic z 

informacjami o współfinansowaniu projektu z Unii Europejskiej.   

 
4. Miejsce realizacji zajęć praktycznych: Ciechanów 

5. Termin realizacji zajęć: od 01.01.2020r. – 30.06.2022r. 

6. Wspólny słownik Zamówień Publicznych (CPV): 

80200000-6 Usługi szkolnictwa średniego 

80210000-9 Usługi edukacji technicznej i zawodowej na poziomie szkoły średniej 

80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego 

70130000-1 Wynajem nieruchomości stanowiącej własność 

70200000-3 Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości stanowiących własność 

 

7. Warunki udziału w postępowaniu wymagane od Wykonawcy oraz opis sposobu 

dokonywania oceny ich spełnienia: 

a. o udzielenie zamówienia mogą biegać się podmioty, które spełniają poniższe warunki: 

• prowadzą działalność gospodarczą w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia, 

(wykonawca składa wraz z formularzem ofertowym odpis z właściwego rejestru lub 

https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/wynajem-nieruchomosci-stanowiacych-wlasnosc-8057


centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy 

wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji),  

• akceptują treść zapytania bez zastrzeżeń, 

• posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, w tym: prowadzą 

działalność gospodarczą w zakresie objętym zamówieniem, 

• posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem 

technicznym zdolnym do wykonania zamówienia, 

• znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia, 

• nie są w trakcie postępowania upadłościowego ani nie ogłoszono ich upadłości. 

• Zakres wykluczenia z postępowania ofertowego:  

W postępowaniu nie mogą uczestniczyć osoby/podmioty powiązane kapitałowo lub 

osobowo z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w 

imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności 

związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, w tym w 

szczególności:  

• uczestniczące w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;  

• posiadające co najmniej 10 % udziałów lub akcji;  

• pełniące funkcję członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika;  

• pozostające w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w 

linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub 

w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

W celu potwierdzenia braku powiązań Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć stosowne 

oświadczenie wraz z ofertą, stanowiące załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.  

 

8. Wymagania odnośnie sposobu przygotowania oferty   

• Oferty należy przesyłać na formularzu stanowiącym Załącznik 1 do niniejszego 

Zapytania ofertowego.  

• Oferty muszą zostać przygotowane w języku polskim. 

• Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę (również jako partner 

konsorcjum). W przypadku, gdy Wykonawca jest partnerem konsorcjum nie może 

złożyć oferty w innym konsorcjum lub samodzielnie. 

• Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem 

oferty. 

• Do oferty należy załączyć wypełnione i podpisane oświadczenia załączone do 

niniejszego Zapytania ofertowego. (w przypadku załączenia kserokopii, 

Wykonawca oryginały oświadczeń musi przekazać Zamawiającemu do dnia 

podpisania umowy).  

• Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.  

• Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

 

9. Ofertę należy złożyć do dnia 11.12.2019r. do godz. 10.00. Otwarcie ofert w dniu 

11.12.2019r. godz. 10.30. 

10. 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 kopercie z dopiskiem „Oferta – wynajem 

pracowni” 



 

11. Kryteria oceny ofert  

a. Celem wyłonienia Wykonawcy, Zamawiający powoła Komisję Oceny, która w jego 

imieniu dokona oceny złożonych ofert na podstawie przyjętych kryteriów. 

b. Wybór wykonawcy nastąpi w oparciu o procedurę konkurencyjności, która składać się 

będzie z następujących etapów:  

• ocena formalna  

Na tym etapie ocenie podlegać będzie poprawność formalna oferty: czy oferta została 

złożona w terminie?, czy oferta została złożona w języku polskim?, czy została złożona 

na formularzu stanowiącym Załącznik 1 do niniejszego zaproszenia?, czy formularz jest 

kompletny, tzn. czy zostały wypełnione wszystkie punkty oraz dołączono wszystkie 

wskazane w zapytaniu oświadczenia?, czy oferent nie podlega wykluczeniu z udziału w 

postępowaniu?. 

Niespełnienie któregokolwiek z ww. wymagań skutkować będzie odrzuceniem oferty z 

przyczyn formalnych.  

• ocena merytoryczna  

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

Cena usługi – 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 usługi  

 

12. Informacje dodatkowe  

Zamawiający wyłoni Wykonawcę, który otrzyma najwyższą liczbę punktów stanowiących 

sumę przyznanej punktacji w ramach w/w kryterium. 

Przy ocenie ofert Zamawiający będzie uwzględniał jedynie informacje zawarte w 

załącznikach do Zapytania ofertowego.  

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia lub unieważnienia zapytania oraz nie 

wyłonienia oferty bez podawania przyczyny, jeśli:   

• uzna, że żadna ze złożonych ofert nie daje rękojmi rzetelnej realizacji zamówienia, 

lub 

• wystąpią jakiekolwiek okoliczności, których zaistnienia nie można było wcześniej 

przewidzieć   

• zaistnieją jakiekolwiek przesłanki, uniemożliwiające zawarcie umowy i/lub realizacje 

przedmiotu zamówienia. 

W przypadku gdy ceny zaoferowane przez Wykonawców przewyższać będą możliwości 

projektu Zamawiający dopuszcza możliwość powtórzenia postępowania w trybie zasady 

konkurencyjności.  Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert 

wiarygodności przedstawionych danych i informacji i może żądać od Wykonawcy wszelkich 

dodatkowych informacji i/lub wyjaśnień zarówno w zakresie złożonej oferty, jak i 

działalności i/lub statusu Wykonawcy. W przypadku niedotrzymania trybu i/lub terminu 

przedłożenia wymaganych wyjaśnień i/lub dokumentów lub odmowy ich przedłożenia 

Zamawiający ma prawo odrzucić ofertę.  

 

13. Od rozstrzygnięcia niniejszego postępowania nie przysługują odwołania. 



14. Uwagi 

a. Zamawiający dopuszcza możliwość jednorazowej korekty przez Wykonawcę oczywistych 

pomyłek pisarskich. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwrócenia się do Wykonawców z 

prośbą o uszczegółowienie lub doprecyzowanie elementów oferty, które mogą budzić jego 

uzasadnione wątpliwości lub wymagają wyjaśnień. Zamawiający może też zwrócić się do 

Wykonawcy z prośbą o udokumentowanie przedstawionych informacji oraz wskazać termin 

na wniesienie ewentualnych poprawek. Brak uzupełnienia dokumentów w wyznaczonym 

terminie skutkować może obniżeniem punktacji lub wykluczeniem z postępowania. 

b. Zamawiający poinformuje poprzez e-mail wszystkich Wykonawców, którzy przystąpili do 

postępowania, o wynikach oceny ofert. 

c. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zostaną określone w umowie zawartej z 

Wykonawcą.  

d. Dodatkowe informacje w zakresie niniejszego zapytania ofertowego udzielane będą przez 

p. Małgorzatę Turowską : e-mail: sekretariat@zs1.com.pl; tel. 606918705. 

 

15. 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 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.26.9.2019. 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;  

mailto:sekretariat@zs1.com.pl
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− 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. 

 

       

        ZATWIERDZAM 

                 Krystyna Ślubowska 

                       Dyrektor 

 

Załączniki:  

1. Formularz ofertowy 
2. Wzór Oświadczenia o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym  
3. Wzór Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 
4. Wzór Oświadczenia   
5. Projekt umowy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


