
Ogłoszenie nr 502332-N-2020 z dnia 2020-01-13 r.  

Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7: Zorganizowanie i 

przeprowadzenie kursów zawodowych dla branży gastronomicznej w ramach Projektu pn.: 

„Rynek pracy otwarty na młodych techników” 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi  

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe  

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego  

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej  
Tak  

 

Nazwa projektu lub programu  
Rynek pracy otwarty na młodych techników  

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, 

których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które 

będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących 

członkami grup społecznie marginalizowanych  
Nie  

 

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub 

więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób 

zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)  

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający  
Nie  

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli 

przeprowadzenie postępowania  
Nie  

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie 

postępowania:  

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających  
Nie  

 

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie 

oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz 

z danymi do kontaktów:  

 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw 

członkowskich Unii Europejskiej  
Nie  

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych 

państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo 

zamówień publicznych:  

Informacje dodatkowe:  
I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7, 

krajowy numer identyfikacyjny 96690000000000, ul. ul. Stacha Konwy  11 , 18-400  Łomża, 

woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 862 162 015, , e-mail sekwet@wp.pl, , faks 862 162 015.  

Adres strony internetowej (URL): http://bip-lomza.pl/zswio  



Adres profilu nabywcy:  

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub 

formatów plików, które nie są ogólnie dostępne http://bip-lomza.pl/zswio  

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej  

 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):  
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania 

postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z 

zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających 

jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za 

przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie 

udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone 

w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):  

 

I.4) KOMUNIKACJA:  

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można 

uzyskać pod adresem (URL)  
Nie  

 

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia  
Nie  

 

 

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można 

uzyskać pod adresem  
Nie  

 

 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:  

Elektronicznie  
Nie  

adres  

 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób:  
Nie  

Inny sposób:  

 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób:  
Nie  

Inny sposób:  

 

Adres:  

 



 

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów 

plików, które nie są ogólnie dostępne  
Nie  

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod 

adresem: (URL)  

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zorganizowanie i przeprowadzenie 

kursów zawodowych dla branży gastronomicznej w ramach Projektu pn.: „Rynek pracy 

otwarty na młodych techników”  

Numer referencyjny:  

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog 

techniczny  
Nie  

 

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi  

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych  
Zamówienie podzielone jest na części:  

Tak  

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w 

odniesieniu do:  
wszystkich części  

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup 

części:  
 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie 

jednemu wykonawcy:  
 

 

 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku 

partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, 

usługę lub roboty budowlane: 1.Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i 

przeprowadzenie kursów zawodowych dla branży gastronomicznej w ramach Projektu pn.: 

„Rynek pracy otwarty na młodych techników”, szczegółowo opisanych w załączniku nr 1 do 

SIWZ. 2. Kursy - kelnerski, barmański, baristyczny, cukierniczy, wdrażania systemu HACCP, 

obsługi kasy fiskalnej 3.Szkolenia będą realizowane w roku szkolnym 2019/2020 oraz 

2020/2021. 4. Zajęcia będą prowadzone dla grup 10 osobowych. 5. Zajęcia będą trwały 2 - 3 

dni/ (min.20 h kursu). 6. Zajęcia (jeśli dwudniowe) będą odbywały się w weekendy lub w dni 

wolne od zajęć lekcyjnych ,(jeśli trzydniowe) będą zaczynały się od piątku( po zakończeniu 

zajęć lekcyjnych) oraz w weekendy/ lub w dni wolne od zajęć lekcyjnych na terenie ZSWiO 

Nr 7 w Łomży. 7. Harmonogram realizacji zajęć zostanie ustalony indywidualnie z wybranym 

Wykonawcą. 8. Cele realizacji kursów: uczniowie nabędą kompetencje, podwyższą 

wiadomości i umiejętności praktyczne z danego zakresu. 9. Kursy prowadzone będą przez 

certyfikowanych ekspertów. 10. Wykonawca w ramach zamówienia przygotuje materiały 

dydaktyczne do wykorzystania podczas zajęć. 11. Wykonawca na zakończenie kursu wystawi 

uczestnikom certyfikat ukończenia kursu.  



 

II.5) Główny kod CPV: 80000000-4  

Dodatkowe kody CPV:  

Kod CPV 

80500000-9 

80530000-8 

 

 

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia):  

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita 

maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego 

systemu zakupów)  

 

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 

lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie  

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone 

zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:  

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została 

zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system 

zakupów:  
miesiącach:    lub dniach:  

lub  

data rozpoczęcia:   lub zakończenia:  

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia 

   
2020-06-30 

   
2021-04-30 

 

II.9) Informacje dodatkowe:  
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM  

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów  
Określenie warunków: Wg SIWZ  

Informacje dodatkowe  

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  
Określenie warunków: Wg SIWZ  

Informacje dodatkowe  

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  
Określenie warunków: Wg SIWZ  

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji 

zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:  

Informacje dodatkowe:  

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA  



III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp  

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 

ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:  

 

 

 

 

 

 

 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU 

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ 

SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA 

SELEKCJI  

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu  
Tak  

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji  
Nie  

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:  
Wg SIWZ  

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP  

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:  
Wg SIWZ  

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:  
 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP  
Wg SIWZ  

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)  
Wg SIWZ  

SEKCJA IV: PROCEDURA  

IV.1) OPIS  
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony  

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:  
Nie  

Informacja na temat wadium  

 

 

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:  



Nie  

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:  

 

 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia 

do ofert katalogów elektronicznych:  
Nie  

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert 

katalogów elektronicznych:  

Nie  

Informacje dodatkowe:  

 

 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:  
Nie  

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej  

Nie  

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty 

zasadniczej:  

 

 

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w 

postępowaniu  
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo 

innowacyjne)  

Liczba wykonawców    

Przewidywana minimalna liczba wykonawców  

Maksymalna liczba wykonawców    

Kryteria selekcji wykonawców:  

 

 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:  
Umowa ramowa będzie zawarta:  

 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:  

 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:  

 

Informacje dodatkowe:  

 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:  

Nie  

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące 

dynamicznego systemu zakupów:  

 

Informacje dodatkowe:  

 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w 

formie katalogów elektronicznych:  

 



Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do 

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:  

 

 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna  
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, 

przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie  

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:  

 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:  

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu 

przedmiotu zamówienia:  
 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji 

elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:  

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:  

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą 

warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):  

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji 

technicznych w zakresie połączeń:  

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:  

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:  

 

Czas trwania:  

 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do 

następnego etapu:  

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:  

 

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:  

IV.2.2) Kryteria  

Kryteria Znaczenie 

Cena 60,00 

Doświadczenie zawodowe 40,00 

 

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg 

nieograniczony)  

 

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne  

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem  
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:  

 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych 

bez przeprowadzenia negocjacji  

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:  

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):  

 

Informacje dodatkowe  



 

 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego  
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:  

 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego 

przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający 

przewiduje nagrody:  

 

Wstępny harmonogram postępowania:  

 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:  

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:  

 

 

Informacje dodatkowe:  

 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego  
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą 

odpowiadać wszystkie oferty:  

 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom 

poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia:  

 

Informacje dodatkowe:  

 

IV.4) Licytacja elektroniczna  
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:  

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji 

elektronicznej:  

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w 

tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:  

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych 

wysokości postąpień:  

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:  

Czas trwania:  

 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego 

etapu:  

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:  

Data: godzina:  

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:  

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:  

 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w 

sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:  

 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:  



 

Informacje dodatkowe:  

IV.5) ZMIANA UMOWY  

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie  

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:  

 

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  
 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):  

 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym  
 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu:  
Data: 2020-01-21, godzina: 09:30,  

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia 

(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):  

 

Wskazać powody:  

 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu  

>  

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 

ofert)  

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie 

całości lub części zamówienia: Tak  

IV.6.5) Informacje dodatkowe:  
 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  

 

 

Część nr:  1 Nazwa:  Kurs kelnerski 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 

innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 

budowlane:Zadanie 1/ Część 1 Kurs kelnerski a) 2 edycje kursu łącznie dla 40 uczestników 

przeprowadzone w następujących terminach: • I edycja: do 30.06. 2020 r. – 2 gr x 10 osób • II 

edycja: do 30.04.2021 r. – 2gr x10 osób. b) Czas trwania każdej edycji kursu – 2-3 

dni/(min.20 godzin całość) grupa. c) Miejsce przeprowadzenia kursu: Zespół Szkół 

Weterynaryjnych i Ogólnokształcących nr 7 w Łomży, ul. Stacha Konwy 11 18-400 Łomża d) 

Zajęcia będą odbywały się począwszy od piątku po zajęciach lekcyjnych (jeśli 3dni) oraz w 

weekendy na terenie ZSWiO Nr 7 w Łomży, lub w dni wolne od zajęć lekcyjnych – ustalenie 

harmonogramu z Zamawiającym. e) Tematyka: przygotowanie sali konsumenckiej, obsługa 

gości, ogólne zasady obsługi, systemy obsługi, techniki nakrywania stołów bielizną stołową i 

zastawą stołową, przenoszenie tac i zastawy stołowej, organizacja przyjęć 

okolicznościowych, serwis specjalny. f) Prowadzony przez certyfikowanego trenera w 

zakresie technik profesjonalnej obsługi konsumenta, zasad obowiązujących w trakcie obsługi, 



technik sugestywnej sprzedaży, serwisów specjalnych g) Realizator opracowuje program 

kursu zgodny z tematyką. h) Forma realizacji kursu: maksymalnie 20 % kursu – zajęcia 

teoretyczne, pozostała część kursu – zajęcia praktyczne/ćwiczenia. i) Realizator zapewnia 

materiały, surowce i sprzęt niezbędny do przeprowadzenia kursu. j) Realizator przeprowadza 

wstępną i końcową diagnozę kompetencji uczestników kursu i opracowuje raport z 

przeprowadzonej diagnozy. k) Prowadzący kurs prowadzi ewidencję obecności uczestników. 

l) Uczestnik uzyskuje certyfikat ukończenia kursu kelnerskiego.  

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-4, 80530000-8, 80500000-9 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia): 
Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  
okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia:  

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena 60,00 

Doświadczenie zawodowe 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 
 

Część nr:  2 Nazwa:  Kurs baristyczny 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 

innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 

budowlane:Zadanie 2/Część 2 Kurs baristyczny a) 2 edycje kursu łącznie dla 40 uczestników 

przeprowadzone w następujących terminach: • I edycja: do 30.06. 2020 – 2 gr x 10 osób • II 

edycja: 30.04.2021 r. - 2 gr x 10 osób b) Czas trwania każdej edycji kursu – 2- 3 dni/ /(min.20 

godzin całość) grupa. c) Miejsce przeprowadzenia kursu: Zespół Szkół Weterynaryjnych i 

Ogólnokształcących nr 7 w Łomży, ul. Stacha Konwy 11 18-400 Łomża d) Zajęcia będą 

odbywały się począwszy od piątku po zajęciach lekcyjnych (jeśli 3dni) oraz w weekendy na 

terenie ZSWiO Nr 7 w Łomży, lub w dni wolne od zajęć lekcyjnych – ustalenie 

harmonogramu z Zamawiającym. e) Prowadzony przez certyfikowanego trenera w procesie 

sztuki parzenia kawy, doborze odpowiednich składników; urządzeń, zastawy. f) Tematyka: 

pochodzenie kawy, regiony upraw, gatunki kaw – różnice, mieszanki kaw -omówienie, 

charakterystyka, rozpoznawanie ziaren Robusty i Arabiki, wypalanie, przechowywanie kaw – 

omówienie, parametry prawidłowego espresso, jak rozpoznać prawidłowo wykonane 

espresso, zasady obsługi, czyszczenia i konserwacji ekspresu, ciśnieniowego, obsługa klienta 

przy barze, dobór porcelany, wzorcowe serwowanie kaw wykonywanie wszystkich 

poznanych kaw przez każdego z kursantów - zarówno z pomocą szkoleniowca jak i 

samodzielnie, zasady spieniania mleka do różnych kaw, wykonywanie kaw smakowych oraz 

warstwowych z syropami. g) Forma realizacji kursu: maksymalnie 20 % kursu – zajęcia 

teoretyczne, pozostała część kursu – zajęcia praktyczne/ćwiczenia. h) Realizator zapewnia 

materiały, surowce i sprzęt niezbędny do przeprowadzenia kursu. i) Realizator przeprowadza 



wstępną i końcową diagnozę kompetencji uczestników kursu i opracowuje raport z 

przeprowadzonej diagnozy. j) Realizator opracowuje program kursu zgodny z tematyką. k) 

Prowadzący kurs prowadzi ewidencję obecności uczestników. l) Uczestnik uzyskuje 

certyfikat ukończenia kursu baristy.  

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-4, 80500000-9, 80530000-8 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia): 
Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  
okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia:  

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena 60,00 

Doświadczenie zawodowe 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 
 

Część nr:  3 Nazwa:  Kurs barmański 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 

innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 

budowlane:Zadanie 3/Część 3 Kurs barmański a) 2 edycje kursu łącznie dla 40 uczestników 

przeprowadzone w następujących terminach: • I edycja: do 30.06. 2020 – 2 gr x 10 osób • II 

edycja: 30.04.2021 r. – 2gr x10 osób. b) Czas trwania każdej edycji kursu – 2- 3dni//(min.20 

godzin całość) grupa c) Miejsce przeprowadzenia kursu: Zespół Szkół Weterynaryjnych i 

Ogólnokształcących nr 7 w Łomży, ul. Stacha Konwy 11 18-400 Łomża d) Zajęcia będą 

odbywały się począwszy od piątku po zajęciach lekcyjnych (jeśli 3dni) oraz w weekendy na 

terenie ZSWiO Nr 7 w Łomży, lub w dni wolne od zajęć lekcyjnych – ustalenie 

harmonogramu z Zamawiającym. e) Prowadzony przez certyfikowanych trenerów w zakresie 

sporządzania mix napojów bezalkoholowych, poznawanie urządzeń i akcesorii potrzebnych 

do prawidłowego przygotowania napojów f) Tematyka: prezentacja sprzętu barmańskiego i 

typów szkła barowego, miary barowe; technologia napojów bezalkoholowych, 

towaroznawstwo, zasady profesjonalnej degustacji i oceny napojów; przyrządzanie koktajli, 

zasady serwowania napojów mieszanych; g) Forma realizacji kursu: maksymalnie 20 % kursu 

– zajęcia teoretyczne, pozostała część kursu – zajęcia praktyczne/ćwiczenia. h) Realizator 

zapewnia materiały, surowce i sprzęt niezbędny do przeprowadzenia kursu. i) Realizator 

przeprowadza wstępną i końcową diagnozę kompetencji uczestników kursu i opracowuje 

raport z przeprowadzonej diagnozy. j) Realizator opracowuje program kursu zgodny z 

tematyką. k) Prowadzący kurs prowadzi ewidencję obecności uczestników. l) Uczestnik 

uzyskuje certyfikat ukończenia kursu barmańskiego.  

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-4, 80530000-8, 80500000-9 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 



zamówienia): 
Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  
okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia:  

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena 60,00 

Doświadczenie zawodowe 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 
 

Część nr:  4 Nazwa:  Kurs cukierniczy 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 

innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 

budowlane:Zadanie 4/Część 4 Kurs cukierniczy a) 1 edycja kursu dla 10 uczestników 

przeprowadzona w terminie: do 30.06.2020 b) Czas trwania edycji kursu – 2- 3 dni/(min.20 

godzin całość) c) Miejsce przeprowadzenia kursu: Zespół Szkół Weterynaryjnych i 

Ogólnokształcących nr 7 w Łomży, ul. Stacha Konwy 11 18-400 Łomża. d) Zajęcia będą 

odbywały się począwszy od piątku po zajęciach lekcyjnych (jeśli 3dni) oraz w weekendy na 

terenie ZSWiO Nr 7 w Łomży, lub w dni wolne od zajęć lekcyjnych – ustalenie 

harmonogramu z Zamawiającym. e) Prowadzony przez certyfikowanego trenera w zakresie 

produkcji i dekoracji ciast f) Tematyka: zasady i sposoby dekorowania, procesy 

technologiczne wytwarzania produktów cukierniczych, obsługa przyrządów do dekorowania 

wyrobów cukierniczych, wykorzystywania materiałów cukierniczych – rodzaje i ich 

przeznaczenie (różnego rodzaju masy plastyczne, masy cukrowe, barwniki spożywcze do 

dekoracji); projektowanie i wykonywanie dekoracji m. in. kremami, czekoladą, bitą śmietaną, 

lukrem plastycznym; stosowanie technik wytwarzania ozdób cukierniczych; dobieranie i 

obsługa drobnego sprzętu i urządzeń do wyrobu zdobień cukierniczych; ekspozycja wyrobów 

cukierniczych i ciastkarskich g) Forma realizacji kursu: maksymalnie 20 % kursu – zajęcia 

teoretyczne, pozostała część kursu – zajęcia praktyczne/ćwiczenia. h) Realizator zapewnia 

materiały, surowce i sprzęt niezbędny do przeprowadzenia kursu. i) Realizator przeprowadza 

wstępną i końcową diagnozę kompetencji uczestników kursu i opracowuje raport z 

przeprowadzonej diagnozy. j) Realizator opracowuje program kursu zgodny z tematyką. k) 

Prowadzący kurs prowadzi ewidencję obecności uczestników. l) Uczestnik uzyskuje 

certyfikat ukończenia kursu cukierniczego.  

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-4, 80500000-9, 80530000-8 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia): 
Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  



okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia:  

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena 60,00 

Doświadczenie zawodowe 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 
 

Część nr:  5 Nazwa:  Kurs wdrażania systemu HACCP 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 

innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 

budowlane:Zadanie 5/Część 5 Kurs wdrażania systemu HACCP a) 2 edycje kursu łącznie dla 

20 uczestników przeprowadzone w następujących terminach: • I edycja: do 30.06. 2020 – 1 gr 

x 10 osób • II edycja: 30.04.2021 r. – 1 gr x10 osób. b) Czas trwania edycji kursu – 2-

3dni/(min.20 godzin całość)/grupa c) Miejsce przeprowadzenia kursu: Zespół Szkół 

Weterynaryjnych i Ogólnokształcących nr 7 w Łomży, ul. Stacha Konwy 11 18-400 Łomża d) 

Zajęcia będą odbywały się począwszy od piątku po zajęciach lekcyjnych (jeśli 3dni) oraz w 

weekendy na terenie ZSWiO Nr 7 w Łomży, lub w dni wolne od zajęć lekcyjnych – ustalenie 

harmonogramu z Zamawiającym. e) Prowadzony przez osobę mającą umiejętności do 

wdrażania HACCP w zakładach przemysłu spożywczego i gastronomii f) Tematyka: 

prawodawstwo w UE i Polsce w zakresie produktów spożywczych, bezpieczeństwo i jakość 

zdrowotną żywności w świetle przepisów krajowych, jakość żywności, systemy zapewnienia 

jakości w przetwórstwie żywności, wymagania techniczne i higieniczne dla zakładów w 

świetle wprowadzania HACCP, podstawowe pojęcia i definicje stosowane w systemie 

HACCP, rodzaje i charakterystykę zagrożeń mikrobiologicznych w produkcji żywności, 

rodzaje i charakterystykę zagrożeń chemicznych, rodzaje i charakterystykę zagrożeń 

fizycznych, etapy wprowadzania systemu HACCP, zasady systemu HACCP, zasady 

opracowywania schematów blokowych procesów technologicznych, analizę zagrożeń i 

oszacowanie ryzyka za pomocą „drzewa decyzyjnego”, ustalenie krytycznych punktów 

kontrolnych (CCP), wartości parametrów, krytycznych i ich tolerancji, opracowanie procedur 

monitorowania, określanie działań korygujących i weryfikacji systemu, zasady tworzenia 

dokumentacji, korzyści i trudności wynikające z funkcjonowania systemu HACCP. g) 

Realizator zapewnia materiały, surowce i sprzęt niezbędny do przeprowadzenia kursu. h) 

Realizator przeprowadza wstępną i końcową diagnozę kompetencji uczestników kursu i i) 

opracowuje raport z przeprowadzonej diagnozy. j) Realizator opracowuje program kursu 

zgodny z tematyką. k) Prowadzący kurs prowadzi ewidencję obecności uczestników. l) 

Uczestnik uzyskuje certyfikat ukończenia kursu wdrażania systemu HACCP.  

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-4, 80530000-8, 80500000-9 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia): 
Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  



okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia:  

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena 60,00 

Doświadczenie zawodowe 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 
 

Część nr:  6 Nazwa:  Kurs z obsługi kasy fiskalnej 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 

innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 

budowlane:Zadanie 6/Część 6 Kurs z obsługi kasy fiskalnej a) 1 edycja kursu dla 10 

uczestników przeprowadzona w następującym terminie: do 30.06.2020 r. b) Czas trwania 

edycji kursu – 2-3 dni/(min.20 godzin całość) c) Miejsce przeprowadzenia kursu: Zespół 

Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących nr 7 w Łomży, ul. Stacha Konwy 11 18-400 

Łomża d) Zajęcia będą odbywały się począwszy od piątku po zajęciach lekcyjnych (jeśli 

3dni) oraz w weekendy na terenie ZSWiO Nr 7 w Łomży, lub w dni wolne od zajęć 

lekcyjnych – ustalenie harmonogramu z Zamawiającym. e) Kurs prowadzony przez 

certyfikowanego trenera w zakresie obsługi kasy fiskalnej. f) Tematyka: kasy fiskalne - 

podstawowe informacje, organizacja pracy kasjera, rejestracja sprzedaży, obsługa pozostałych 

funkcji kasy, raporty i urządzenia zewnętrzne, ćwiczenia praktyczne na kasie fiskalnej g) 

Realizator przeprowadza wstępną i końcową diagnozę kompetencji uczestników kursu i 

opracowuje raport z przeprowadzonej diagnozy. h) Realizator opracowuje program kursu 

zgodny z tematyką. i) Prowadzący kurs prowadzi ewidencję obecności uczestników. j) 

Uczestnik uzyskuje certyfikat ukończenia kursu obsługi kasy fiskalnej.  

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-4, 80500000-9, 80530000-8 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia): 
Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  
okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia:  

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena 60,00 

Doświadczenie zawodowe 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 
 



 

 

 


