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ZAPYTANIE OFERTOWE  

Dla zmówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 
określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 1843 ze zm.) 

Nr sprawy IE2/ZS1/82020 

Zamawiający: Zespół Szkół nr 1  ,  
ul. Słowackiego 56, 27-500 Ożarów. 
 REGON 292444058 
Działającym na podstawie Uchwały Nr XII/52/2019 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 19 sierpnia 2019 r. 
reprezentowanym przez upoważnionego na podstawie uchwały nr 30.78.2015  Zarządu Powiatu w 
Opatowie z dnia 25 października 2015r. Dyrektora – mgr Magdalenę Gdowską zwanym dalej 
Zamawiającym, 

 

Zaprasza do złożenia ofert na: Kurs   eksploatacji sieci teleinformatycznych. 

1. Przedmiotem zamówienia jest:  

Przeprowadzenie kursu zawodowego specjalistycznego z zakresu eksploatacji sieci teleinformatycznych w 
ramach realizacji projektu pt. „Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe” zgodnie ze Opisem 
przedmiotu zamówienia.  
 

Finansowanie szkolenia zrealizowane będzie z projektu „Innowacyjna edukacja – nowe możliwości 
zawodowe” realizowanego przez   Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego z programu 
operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Osi Priorytetowej IV w ramach grantu „Innowacyjne zawodowe 
kształcenie dualne w Powiecie Opatowskim- ver. 2.0”. 

2. Opis przedmiotu zamówienia 

2.1 Uczestnikami projektu będzie 12 uczniów Zespołu Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej – Curie  w 
kształcących się w zawodzie technik informatyk. 

2.2 Planowany termin realizacji usług to wrzesień - październik 2020 roku wg. uzgodnionego z 
Zamawiającym harmonogramem realizacji usługi. 
 Zamawiający zastrzega możliwość zmiany terminu realizacji usługi. 

2.3 Słownik CPV: 
80570000-0 usługi szkoleniowe w dziedzinie rozwoju osobistego 
80500000-9 usługi szkoleniowe 

2.4 Usługa w ramach projektu realizowana będzie na terenie Zespołu Szkół w Ożarowie im. Marii 
Skłodowskiej – Curie   

2.5 Kurs zorganizowany będzie w siedzibie zamawiającego. Czas trwania 3 dni.  
Ilość godzin dydaktycznych : 30 godz.(3 dni po 10 godz.), 1 godz. szkolenia  (45 min) 

2.6 Uczestnictwo w szkoleniu potwierdzone jest zaświadczeniem. 
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2.7 Ramowy program kursu:  

Systemy i sieci komputerowe (15godz) 

1. Rodzaje sieci 
2. Podstawowe elementy sieci 
3. Model OSI 
4. Protokoły używane w sieciach LAN 
5. Model TCP/IP 
6. Narzędzia dla protokołów TCP/IP 
7. Transmisja w sieciach TCP/IP 
8. Adresacja IP 
9. Rodzaje i podział adresów IP 
10. Adresacja i podział sieci IPv4 
11. Adresacja IPv6 
12. Konfiguracja hosta do pracy w sieci 
13. Podstawowe usługi sieciowe 
14. Konfiguracja urządzeń sieciowych 
15. Diagnostyka i wykrywanie usterek 

Bezpieczeństwo w sieci (15 godz) 

1. Wstęp teoretyczny 
2. Rodzaje zagrożeń  
3. Źródła ataków  
4. Malware, Spyware, Wirusy, Phishing 
5. Włamania i przechwytywanie danych 
6. Zagrożenia mediów społecznościowych 
7. Urządzenia mobilne  
8. Karty bankomatowe i BLIK 
9. Niebezpieczne maile 
10. Podstawy szyfrowania i protokołów szyfrujących 
11. Dobre praktyki 
12. Metody ochrony 
13. Szyfrowanie danych 
14. Zabezpiecz własną sieć  
15. Ochrona informacji w świetle prawa 
16. Postępowanie w przypadku przechwycenia danyc 

 2.8 Wykonawca zobowiązany zorganizować kurs na własny koszt. 

3. Wymagania formalne dotyczące składanych ofert: 

3.1 Oferta zostanie uznana za spełniającą warunki, jeżeli będzie: 

a) Zgodna w kwestii sposobu jej przygotowania ofertowego przedmiotu i warunków zamówienia ze 
wszystkimi wymogami niniejszego zapytania, 

b) Złożona w wyznaczonym terminie składania ofert. 
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3.2  O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: 

a) Posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub określonych czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. W celu potwierdzenia spełnienia tego warunku 
należy przedłożyć wyciąg z odpowiedniego rejestru (np. CEIDG, KRS, itp.) 

b) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia, tzn.: dysponują osobą/osobami posiadającymi kwalifikacje w zakresie organizacji 
kursu i przekazania specjalistycznej wiedzy, będącej przedmiotem zamówienia. 

3.3 Z zapytania wyklucza się: 

a)wykonawców, którzy nierzetelnie wywiązali się z jakiejkolwiek  
z wcześniejszych umów zawartych z Zespołem Szkół Nr 1 w Opatowie 

b)wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu. 

3.4 Dokumenty jakie powinni dostarczyć wykonawcy:: 

1) Formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego 

2) Wyciąg odpowiedniego rejestru (np. CEIDG, KRS itp.) 

3) Załącznik nr 2  Wykaz osób,  skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia,  

4) Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych  
z zamawiającym. Oświadczenie winno dotyczyć braku występowania jednego bądź wielu z niżej 
wymienionych powiązań łączących Wykonawcę z Zamawiającym bądź z osobami 
wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane przegotowaniem i 
przeprowadzeniem procedury wybory Wykonawcy: 

a) Uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

b) Posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji; 

c) Pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego; 

d) Pozostanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 
prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w 
stosunku przysposobienia lub kurateli. 

5) Załącznik nr 4  Oświadczenie o spełnianiu kryteriów dostępu. 

6. Informacja o sposobie porozumiewania się z wykonawcami: 

6.1 Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje, pytania itp. (zwane dalej 
Korespondencją) Zamawiający i Wykonawca zobowiązują się przekazywać pisemnie. 

6.2 Zamawiający dopuszcza składania wszelkich uzupełnień lub wyjaśnień drogą elektroniczną na 

adres zszopat@poczta.onet.pl 
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7. Opis sposobu przygotowania oferty 

7.1 Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w zapytaniu ofertowym i 
przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie. 

7.2 Podanie w „Formularzu oferty” ceny muszą uwzględnić wszystkie koszty związane 
 z realizacją zamówienia (m.in. koszty wynikające z pkt. 3) i nie mogą ulec zmianie w trakcie trwania 
umowy. Wykonawca przedstawi w ofercie cenę całkowitą netto i brutto obejmującą przedmiot zamówienia, 
podając ją w zapisie liczbowym i słownie. Cena oferowana musi zawierać wszystkie koszty związane z 
realizacją zadania, w tym podatek VAT w ustawowej wysokości, a także inne koszty niezbędne do 
zrealizowania zamówienia. Cena oferty ma być wyrażona w PLN. 

7.3 Na ofertę składają się następujące dokumenty: 

7.3.1 Formularz ofertowy przygotowany zgodnie ze wzorem podanym w załączniku 1 do zapytania 
ofertowego. 

7.3.2 Dokumenty potwierdzające, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, przygotowane 
zgodnie z pkt 5.1-5.5 niniejszego zapytania ofertowego. 

7.4 Każdy Wykonawca może przedstawić tylko jedną ofertę. 

8. Miejsce i termin składania ofert 

8.1 Ofertę należy złożyć do sekretariatu Zespołu Szkół nr 1w Opatowie ul. Słowackiego 56, 27-500 Opatów 
do dnia …………………….. do godz. 13.30 w kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej 
napisem: „Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kursu zawodowego specjalistycznego z zakresu 
eksploatacji sieci teleinformatycznych w ramach realizacji projektu pt. „Innowacyjna edukacja – nowe 
możliwości zawodowe”. Nie otwierać przed ………………………. godz. 13.30” 

9. Opis kryteriów i sposobu oceny oferty 

9.1 Zamawiający ma prawo odrzucić ofertę, jeżeli: 

a) jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania 

b) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

9.2 Kryterium wyboru oferty 

a) Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie kryterium ceny w 

wysokości 100%. 

b) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w niniejszej 
zapytaniu warunki oraz uzyskała najwyższą ilość punktów w kryterium cena, wyliczoną zgodnie z 
poniższym wzorem: 

 C = C min x …… pkt 
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  C o  

gdzie: C min  – najniższa cena brutto z ocenianych ofert (zł) 

 C o  – cena brutto badanej oferty (zł) 

9.3 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom 
określonym w niniejszym zapytaniu i została oceniona jako najkorzystniejsza  
w oparciu o podane kryterium wyboru, podpisując umowę, której projekt stanowi załącznik nr 4 do 
niniejszego zapytania. 

10. Istotne postanowienia umowy: 

Określa projekt umowy stanowiący załącznik nr 5 do niniejszego zapytania ofertowego 

10.1 Zamawiający dopuszcza zmianę zawartej umowy w następujących okolicznościach: 

10.1.1 wystąpią rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie będzie można usunąć  
w inny sposób a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy  
w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony. 

10.1.2 wystąpi zamiana terminów  w sytuacji niezależnej i niemożliwej do przewidzenia przez strony 
umowy. 

12. Zamawiający nie przewiduje możliwości wykonania zamówień uzupełniających ani częściowych. 

13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od powyższej oferty bez podania przyczyny 

14. Załączniki: 

Następujące załączniki stanowią integralną część zapytania: 

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy. 

Załącznik nr 2 – wykaz osób,  skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia. 

Załącznik nr 3 –  Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych. 

Załącznik nr 4 - Oświadczenie o spełnianiu kryteriów dostępu. 

Załącznik nr 5 – Wzór umowy. 

 

 

 

 


