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Usługi szkoleniowe w ramach środków na doskonalenie
nauczycieli w 2018 roku na terenie województwa
mazowieckiego

Termin realizacji zamówienia: do dnia 15 grudnia 2018 roku

Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.

Zamawiający dopuszcza możliwość  składania ofert częściowych (24 części)

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych o
wartości nie przekraczającej, wyrażonej w złotych, równowartości kwoty 750 000 euro.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie (w %):

Cena                                                                         30%
Wartość merytoryczna                                     60%
Akredytacja Kuratora Oświaty                      10%

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Zapytania w sprawie wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia można
kierować na adres: kuratorium@kuratorium.waw.pl

Termin składania ofert upływa 24.04.2018 r., o godz. 09.00 w Kancelarii Zamawiającego pok.
107.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 24.04.2018 r. w pok. 211, o godz. 10.00

Pliki do pobrania

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.



SIWZ (ogłoszenie o zamówieniu)
274.43 KB

Załącznik nr 1 do SIWZ - Wykaz obszarów tematycznych, adresaci szkoleń i liczba grup w
rejonie
110.69 KB

Załącznik nr 2 do SIWZ - Szczegółowe warunki przeprowadzenia szkoleń
131.88 KB

Załącznik nr 3 do SIWZ - Druk oferty
139 KB

Załącznik nr 4 do SIWZ - Druk oświadczenia o spełnianiu warunków
32.5 KB

Załącznik nr 5 do SIWZ - Druk oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia
31.5 KB

Załącznik nr 6 do SIWZ - Opis bazy szkoleniowej
15.5 KB

Załącznik nr 7 do SIWZ - Karta kwalifikacji i doświadczenia zawodowego wykładowców
16.56 KB

Załącznik nr 8 do SIWZ - Projekt umowy wraz z załącznikami
165.94 KB

Załącznik nr 9 do SIWZ - Maksymalna kwota dofinansowania poszczególnych części
zamówienia w danym obszarze
305.91 KB

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postepowaniu na usługi szkoleniowe w
ramach środków na doskonalenie nauczycieli w 2018 roku na terenie województwa
mazowieckiego
1.14 MB

Informacja o udzieleniu zamówienia
123.36 KB
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