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Bydgoszcz: Organizacja specjalistycznych kursów i szkoleń dla 

kadry dydaktycznej 

Numer ogłoszenia: 231293 - 2012; data zamieszczenia: 31.10.2012 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego , ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz, 

woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3419100, faks 052 3608206. 

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.ukw.edu.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Organizacja specjalistycznych kursów i 

szkoleń dla kadry dydaktycznej. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia 

jest: Organizacja specjalistycznych kursów i szkoleń dla kadry dydaktycznej określonych w 

załączniku nr 2 do SIWZ (formularz cenowy) oraz w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 6) i 

w załączniku - Wytyczne dotyczące podatku VAT w sprawie usług szkoleniowych.. 

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8, 80.50.00.00-9, 80.53.12.00-7. 

II.1.6) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty wariantowej: nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 29.12.2012. 



SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

III.2) ZALICZKI 

• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 

USTAWY 

• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w 

art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w 

postępowaniu, naleŜy przedłoŜyć: 

• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy, naleŜy przedłoŜyć: 

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  

• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 

rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 

ustawy, wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 

pkt 2 ustawy  

• III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzający, Ŝe: 

• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej 

niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert  



III.7) Czy ogranicza się moŜliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla 

wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena. 

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie. 

IV.3) ZMIANA UMOWY 

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

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia: www.ukw.edu.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna uzyskać pod adresem: Uniwersytet 

Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Biuro ds. Zamówień Publicznych ul. Chodkiewicza 30, Instytut 

Pedagogiki, Budynek E, pokój 04, 85-064 Bydgoszcz. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 

08.11.2012 godzina 10:00, miejsce: Siedziba Zamawiającego w Bydgoszczy ul. Chodkiewicza 30, 

Sekretariat Kanclerza, pokój 108. 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków 

Unii Europejskiej: Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Kwalifikacje kadry dydaktycznej 

kluczem do rozwoju uczelni. Nr umowy o dofinansowanie projektu UDA - POKL.04.01.01-00-118/10-

00.. 

IV.4.17) Czy przewiduje się uniewaŜnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej oraz 

niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na 

sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: ZADANIE 1 - Przeprowadzenie kursów: Rodzina sterowników MicroLogix, 

obsługa i programowanie z RSLogix 500 lub odpowiednik zgodny z załoŜonym programem 



merytorycznym Sieć Ethernet/IP lub odpowiednik zgodny z załoŜonym programem merytorycznym 

Kurs programowanie Android - kurs zaawansowany lub odpowiednik zgodny z załoŜonym 

programem merytorycznym Kurs programowanie Android SQL Lite - kurs zaawansowany lub 

odpowiednik zgodny z załoŜonym programem merytorycznym. 

• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 

zamówienia jest przeprowadzenie kursów: Rodzina sterowników MicroLogix, obsługa i 

programowanie z RSLogix 500 lub odpowiednik zgodny z załoŜonym programem merytorycznym 

Sieć Ethernet/IP lub odpowiednik zgodny z załoŜonym programem merytorycznym Kurs 

programowanie Android - kurs zaawansowany lub odpowiednik zgodny z załoŜonym programem 

merytorycznym Kurs programowanie Android SQL Lite - kurs zaawansowany lub odpowiednik 

zgodny z załoŜonym programem merytorycznym Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

określa formularz cenowy - załącznik nr 2 do SIWZ oraz załącznik nr 6 - Opis przedmiotu 

zamówienia i w załączniku - Wytyczne dotyczące podatku VAT w sprawie usług szkoleniowych.. 

• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8, 80.50.00.00-9, 80.53.12.00-7. 

• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 29.12.2012. 

• 4) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.  

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: ZADANIE 2 - Przeprowadzenie kursów: MCTS Windows Serwer 2008 Active 

Directory. Network lub odpowiednik zgodny z załoŜonym programem merytorycznym MCTS 

Infrastructure Windows Serwer 2008 Active Directory lub odpowiednik zgodny z załoŜonym 

programem merytorycznym MCTS Windows Serwer 2008 Active Directory Application lub 

odpowiednik zgodny z załoŜonym programem merytorycznym MCTS Windows 7, Configuration lub 

odpowiednik zgodny z załoŜonym programem merytorycznym LINUX Fundamentals LINUX A. 

• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 

zamówienia jest przeprowadzenie kursów: MCTS Windows Serwer 2008 Active Directory. 

Network lub odpowiednik zgodny z załoŜonym programem merytorycznym MCTS Infrastructure 

Windows Serwer 2008 Active Directory lub odpowiednik zgodny z załoŜonym programem 

merytorycznym MCTS Windows Serwer 2008 Active Directory Application lub odpowiednik 

zgodny z załoŜonym programem merytorycznym MCTS Windows 7, Configuration lub 

odpowiednik zgodny z załoŜonym programem merytorycznym LINUX Fundamentals LINUX 

Administration Kurs programowanie na platformę FriendlyARM lub odpowiednik zgodny z 

załoŜonym programem merytorycznym Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa 

formularz cenowy - załącznik nr 2 do SIWZ oraz załącznik nr 6 - Opis przedmiotu zamówienia i w 

załączniku - Wytyczne dotyczące podatku VAT w sprawie usług szkoleniowych.. 

• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8, 80.50.00.00-9, 80.53.12.00-7. 



• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 29.12.2012. 

• 4) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.  
 


