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Ogłoszenie

Numer

2021-15297-29095

Id

29095

Powstaje w kontekście projektu

POWR.03.05.00-00-A016/19 - Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu Uczelnią Dostępną

Tytuł

„Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu Uczelnią Dostępną”

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących istotnych zmian postanowień zawartej 
umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy:
a.�zmiany dotyczą realizacji dodatkowych usług od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych 
zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
- zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, 
w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, 
zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
-  zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla 
zamawiającego,
-  wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w 
umowie;
b.�zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
- konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z 
należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
-  wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
c.�zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy a łączna wartość zmian jest mniejsza niż 10% 
wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie, 
d.�zmiana terminu i sposobu wykonania poszczególnych zadań, jeżeli ich realizacja nie jest możliwa, 
ze względu na okoliczności za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, zwłaszcza kiedy są 
konsekwencją działania siły wyższej.

Załączniki

Dodane do ogłoszenia w obowiązującej wersji z dn. 2021-01-27
1. Wzór oferty
2. Zapytanie ofertowe
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3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
4. Wykaz wykonanych zamówień
5. Wykaz osób
6. Oświadczenie o braku podsatw do wykluczenia

Czy dopuszczalna oferta częściowa?

NIE

Data opublikowania ogłoszenia

2021-01-27

Data ostatniej zmiany

2021-01-27

Termin składania ofert

2021-02-04 12:00:00

Planowany termin podpisania umowy

2021-02

Dane adresowe ogłoszeniodawcy

Wyższa Szkola Handlowa w Radomiu 
Tadeusza Mazowieckiego 7A
26-600 Radom
NIP: 9482027811

Osoby do kontaktu

Katarzyna  Majka
tel.: -
e-mail: kmajka@wsh.pl

Części zamówienia

Część: 1

Tytuł części 1

Szkolenie pt. „PODSTAWY JĘZYKA MIGOWEGO DLA 
PRACOWNIKÓW”

Czy dopuszczalne oferty wariantowe
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NIE

Przedmioty zamówienia do części 1

Typ

Usługa

Podkategoria

Usługi szkoleniowe

Opis

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi szkoleniowej pn. „PODSTAWY JĘZYKA MIGOWEGO 
DLA PRACOWNIKÓW”. Szkolenie obejmuje 16 godzin, z założeniem 4 godzin dziennie (4 dni 
szkoleniowe). Godzina szkolenia liczy 60 minut i obejmuje zajęcia edukacyjne liczące 45 minut oraz 
przerwę liczącą średnio 15 minut, długość przerw może być ustalona w sposób elastyczny. Szkolenie 
przeznaczone jest dla 20 osób - wykładowców i pracowników Administracyjnych Wyższej Szkoły 
Handlowej w Radomiu zajmujących się pracą ze studentami z niepełnoprawnościami.
Szkolenie ma zostać zrealizowane do 30 kwietnia 2021 r. w siedzibie Zamawiającego. W 
celu przeprowadzenia szkolenia Zamawiający udostępni salę wykładową przystosowaną do 
przeszkolenia 20 osób w obowiązującym reżimie sanitarnym. 
W ramach organizacji szkolenia Wykonawca zobowiązany jest przygotować i zapewnić uczestnikom-

  materiały szkoleniowe. 
Zamawiający może na wniosek Wykonawcy zapewnić sprzętu niezbędny do przeprowadzenia 
szkolenia tj. rzutnik, mikrofon. Zamawiający udostępni przyłącza niezbędne do uruchomienia 
sprzętu.    
Uwaga: Ze względu obostrzenia wynikające z  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 
r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem 
stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 2316)  wskazany termin na realizację zadań może zostać 
zmieniony przez Zamawiającego, jeżeli nie będzie możliwa realizacja w przewidzianym terminie.

Kody CPV

80561000-4 Usługi szkolenia w dziedzinie zdrowia

Miejsca realizacji

adres
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Kraj

Polska

Województwo

mazowieckie

Powiat

Radom

Gmina

Radom

Miejscowość

Radom

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Wiedza i doświadczenie

Opis

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał (zakończył) w 
okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy w tym okresie:
•�co najmniej  5 szkoleń- kursów z zakresu nauki języka migowego. Ocena spełnienia tego 
warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału 
w postępowaniu – wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego oraz  Wykazu 
usług, związanych z przedmiotem zamówienia wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed terminem 
składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wraz z podaniem, 
dat wykonania 
i podmiotu, na rzecz których usługi zostały wykonane – wzór wykazu stanowi  wykonywane 
Załącznika nr 3 do zapytania ofertowego.

Typ

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie 
dysponował pracownikami lub współpracownikami:
•�co najmniej jednym trenerem posiadającym wykształcenie wyższe humanistyczne, 
udokumentowane 5 -letnie doświadczenie w zakresie szkolenia z zakresu nauki języka migowego.

Kryteria oceny do części 1
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Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

Cena 60%

Czy kryterium cenowe?

NIE

Opis

Doświadczenie Wykonawcy 40%

Podsumowanie

Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem

-> 2021-01-27 - data opublikowania

-> 2021-02-04 12:00:00 - termin składania ofert

-> 2021-02 - planowany termin podpisania umowy

Oś czasu realizacji przedmiotów zamówienia
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Brak zdefiniowanych etapów dla przedmiotów zamówienia.


