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SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DLA ZADANIA :
Wykonanie usług szkoleniowych w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej dla uczestników
projektu systemowego Aktywnym być realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego poniżej wartości ustalonej na podstawie art. 11
ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych prowadzone w trybie
przetargu nieograniczonego.

Opracował:

Zatwierdził:

Przemęt, maj 2013 r.
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I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.

INFORMACJA O ZAMAWIAJĄCYM
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Jagiellońska 8
64-234 Przemęt
Tel. / fax (65) 549-71-66
http://www.przemet.ops.org.pl
e-mail: gops@.zw.pl

2.

OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI
Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:
1)w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia:
imię nazwisko:
Gabriela Skoracka
stanowisko służbowe:
koordynator projektu
tel./fax:
(65) 549-71-66
e-mail:
gops@.zw.pl
2)w zakresie dotyczącym zagadnień formalno – prawnych:
imię nazwisko:
Barbara Ścigała
stanowisko służbowe:
kierownik
tel./fax:
(65) 549-71-66
e-mail:
gops@zw.pl

3.

PODSTAWA PRAWNA
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie przepisów
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r.
Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego prowadzone jest
na podstawie art. 39 PZP.

4.

GENERALNE ZASADY UCZESTNICTWA W POSTĘPOWANIU
Ofertę może złożyć osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca
osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie o ile spełniają warunki określone
w ustawie prawo zamówień publicznych oraz w niniejszej Specyfikacji.
Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub
nienależyte wykonanie zamówienia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Każdy
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

5.

OFERTY WARIANTOWE I CZĘŚCIOWE
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

6.

ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.)

7.

PISEMNOŚĆ POSTĘPOWANIA
W postępowaniu obowiązuje pisemność postępowania. Oświadczenia, wnioski zawiadomienia oraz
informacje Zamawiający i Wnioskodawcy przekazują pisemnie.
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8.

WYJAŚNIENIA
1.a) Wykonawca może się zwrócić do Zamawiającego o wyjaśnienia SIWZ. Zamawiający
niezwłocznie udzieli pisemnych wyjaśnień pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca
dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania oferty. Jednocześnie pisemna treść
wyjaśnienia zostanie przesłana wszystkim Wykonawcom, którzy pobrali SIWZ, bez ujawniania
źródła zapytania, a także zamieszczona na stronie internetowej www.przemet.ops.org.pl.
Odpowiedzi na zapytania będą stanowić integralną część SIWZ
b) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął
do zamawiającego po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. a, powyżej lub
dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek
do rozpoznania.
2. Zmiany ogłoszenia.
Ogłoszenie zamieszczone w BZP zamawiający może zmienić, zamieszczając w BZP ogłoszenie
o zmianie ogłoszenia, zawierające w szczególności datę zamieszczenia zamiennego ogłoszenia
i jego numer.
W przypadku dokonania zmian treści ogłoszenia o zamówieniu, jeżeli jest to konieczne Zamawiający
przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach.
Jeżeli dokonana zmiana jest istotna, w szczególności dotyczy określenia przedmiotu, wielkości lub
zakresu zamówienia, kryterium oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu lub sposobu oceny
ich spełnienia, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie
zmian w ofertach.
Zamawiający niezwłocznie po zamieszczeniu zmiany treści ogłoszenia o zmianach w swojej
siedzibie oraz na stronie internetowej.
3. Modyfikacja treści Specyfikacji.
W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić
treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający
przekaże niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a jeśli SIWZ jest
udostępniana na stronie internetowej zamieści ją także na tej stronie.
4. Jeżeli zmiana treści specyfikacji prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu zamawiający
zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP.
5. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia
o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający
przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ, oraz
na stronie internetowej, jeżeli SIWZ jest udostępniana na tej stronie.

9.

ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM, A WYKONAWCĄ BĘDĄ PROWADZONE W PLN.

10.

OKREŚLENIE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, KTÓRA NIE MOŻE ZOSTAĆ POWIERZONA
PODWYKONAWCOM.
Zgodnie z art. 36. ust. 5 ustawy – Prawo zamówień publicznych Zamawiający określa
następujące usługi, które nie mogą zostać powierzone podwykonawcom: NIE DOTYCZY

11.

W DRUKU OFERTY WYKONAWCA WINIEN BEZWZGLĘDNIE PODAĆ CZĘŚĆ
ZAMÓWIENIA, KTÓRĄ ZAMIERZA POWIERZYĆ PODWYKONAWCOM.

12.

ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE ZASTOSOWANIA AUKCJI ELEKTRONICZNEJ.

13.

ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ.
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14.

ZAMAWIAJĄCY NIE ZAMIERZA USTANOWIĆ DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW.

15.

ZAMAWIAJĄCY NIE PROWADZIŁ DIALOGU TECHNICZNEGO DLA PRZEDMIOTOWEGO
ZADANIA.
II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA I TERMIN JEGO REALIZACJI

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Zamawiający, za pośrednictwem Biuletynu Zamówień Publicznych nr 66561 - 2013 z dnia 02.05.2013r.,
strony internetowej www.przemet.ops.org.pl oraz tablicy ogłoszeń w siedzibie Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej ogłosił przetarg nieograniczony pn. Wykonanie usług szkoleniowych w zakresie
aktywizacji społecznej i zawodowej dla uczestników projektu systemowego Aktywnym być
realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WG Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
80570000-0
Usługi szkoleniowe w dziedzinie rozwoju osobistego
2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
2.1. Zakres przedmiotu zamówienia:
Zakres przedmiotowego zamówienia obejmuje w ramach projektu systemowego Aktywnym być POKL,
Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój
i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego: Usługę szkoleniową
w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej.
Zakres przedmiotowego zamówienia obejmuje:
1. Trening interpersonalny dla 10 osób w wymiarze 50 godz. zegarowych w zakresie:
 podnoszenia umiejętności i kompetencji społecznych,
 komunikacji interpersonalnej,
 kształtowania aktywnej i odpowiedzialnej postawy życiowej,
 asertywności,
 autoprezentacji,
 podniesienia samooceny,
 umiejętności rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie ze stresem i kryzysem emocjonalnym,
 zarządzanie czasem,
 świadomości roli kobiety i mężczyzny w rodzinie i społeczeństwie,
 nabycia umiejętności pracy w grupie i wspólnego rozwiązywania problemów,
 motywowania do czynnego udziału w projekcie i do zmiany swojej sytuacji życiowej i zawodowej
(gotowość do rozwoju).
Szkolenie ma się odbywać w dni powszednie, w wymiarze 5 godzin zegarowych dziennie.
2. Warsztaty z doradcą zawodowym dla 10 osób w łącznym wymiarze 10 godz. zegarowych
(1 spotkanie grupowe w wymiarze 5 godz. zegarowych i indywidualne konsultacje po 0,5 godz.
zegarowej na każdego BO) w zakresie:
 wzbudzenie potrzeby pracowania,
 charakterystyka i wymagania współczesnego rynku pracy,
 dokumenty aplikacyjne,
 rozmowa kwalifikacyjna,
 omówienie technik poszukiwania pracy,
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zaplanowanie ścieżki rozwoju zawodowego,
opracowanie IPD, który pozwoli na określenie predyspozycji zawodowych i wybór właściwego
szkolenia/kursu.
Warsztaty odbywać się mają w dni powszednie, w wymiarze 5 godz. zegarowych dziennie.
3. Materiały szkoleniowe dla 10 osób (w tym: segregator, teczka, notatnik, długopis, wydrukowanie
materiałów szkoleniowych).
4. Wydanie zaświadczeń/certyfikatu 10 osobom.
5. Bieżące informowanie Zamawiającego o nieobecności na szkoleniu/warsztacie osób skierowanych
przez Zamawiającego, nie zgłoszeniu się tych osób na szkolenie/warsztat lub rezygnacji
z uczestnictwa w szkoleniu/warsztacie w trakcie jego trwania – pod rygorem odmowy przez
Zamawiającego zapłaty za udział tych osób w kursie i innych sytuacjach, które mają wpływ
na realizację przedmiotu zamówienia.
6. Przeprowadzenie na zakończenie szkolenia/warsztatu ankiety wśród uczestników służącej ocenie
szkolenia/warsztatu i wykonania raportu z ankiet.
7. Prowadzenie odpowiedniej dokumentacji zajęć tj.:
a) dziennika zajęć edukacyjnych zawierającego tematy, wymiar godzin zajęć edukacyjnych
i uwagi, kart usług doradczych (w przypadku warsztatów z doradcą zawodowym – indywidualne
konsultacje) oraz list obecności zawierających: imię, nazwisko, adres i podpis uczestnika zajęć
oraz osoby prowadzącej zajęcia,
b) potwierdzenia przez uczestników otrzymania materiałów szkoleniowych/publikacji/materiałów
pomocniczych,
c) zdjęć z przeprowadzonego szkolenia/warsztatu, które należy przekazać na płycie CD lub DVD
(minimum 10 zdjęć),
d) rejestru wydanych zaświadczeń/certyfikatów lub innych dokumentów potwierdzających
ukończenie szkolenia/warsztatu.
Wszystkie dokumenty dotyczące realizacji przedmiotowych działań powinny zawierać informację
o współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz aktualne logotypy, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów
w ramach POKL.
Dokumentacja powinna zostać przekazana Zamawiającemu w terminie 7 dni po zakończeniu
szkolenia/warsztatu i powinna być oznaczona logotypem POKL i Unii Europejskiej. Kserokopie
zaświadczeń/certyfikatów o ukończeniu szkolenia/warsztatów powinny być potwierdzone za zgodność
z oryginałem.
Przedmiot zamówienia powinien być wykonany w następującej kolejności:
1. Trening interpersonalny.
2. Warsztaty z doradcą zawodowym.




2.2. Miejsce wykonania usługi
Szkolenie i warsztaty będą odbywać się na terenie miejscowości Przemęt – salę zapewnia
Zamawiający. Zajęcia muszą odbywać się w dni powszednie w godz. od 9.00 – 15.00.
3.TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Szkolenia należy zakończyć do 30 czerwca 2013r.
III.WARUNKI ORAZ DOKUMENTY WYMAGANE OD WYKONAWCY
1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania
na podstawie art. 24 ust. 1 PZP oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, w szczególności
dotyczące:
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1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania;
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Wykonawca winien wykazać, iż posiada wpis do Krajowego Rejestru Instytucji Szkoleniowych
prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę Instytucji Szkoleniowej
w oparciu o Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 października 2004 r. oraz wpis
do rejestru podmiotów prowadzących agencję zatrudnienia.
W przypadku składania oferty wspólnej warunki określone w przedmiotowym punkcie winien spełnić
każdy z Wykonawców osobno.
1.2.posiadania wiedzy i doświadczenia;
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
W zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia Wykonawca winien udokumentować posiadanie wiedzy
i doświadczenia poprzez wykazanie, iż zrealizował w okresie ostatnich 3 lat co najmniej: 3 zadania
polegające na przeprowadzeniu treningu interpersonalnego i warsztatów z doradcą zawodowym.
W przypadku składania oferty wspólnej niniejszy warunek Wykonawcy muszą spełniać łącznie.
Dla potwierdzenia spełniania wyżej opisanego warunku Wykonawca winien złożyć dokument
pn. Wykaz usług opisany w rozdziale III SIWZ, w punkcie Informacja o oświadczeniach
i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków
udziału w postępowaniu.
1.3.dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym;
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający nie wymaga spełniania szczegółowych warunków dotyczących przedmiotowego punktu.
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie przedmiotowego
punktu na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa
w pkt. 2.2 A1 niniejszego rozdziału SIWZ.
1.4. dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek, jeżeli będzie dysponował na czas realizacji
zamówienia kadrą posiadającą wykształcenie wyższe, odpowiednie kwalifikacje zawodowe
do przeprowadzenia szkolenia i warsztatów w przedmiotowym zakresie oraz doświadczenie
w prowadzeniu warsztatów grupowych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w zakresie
umiejętności społecznych i w zakresie aktywizacji zawodowej/doradztwa zawodowego (każda
z zaproponowanych osób).
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie przedmiotowego
punktu na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa
w pkt. 2.2 A1 niniejszego rozdziału SIWZ.
1.5. sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
W zakresie sytuacji ekonomiczno – finansowej:
Wykonawca wykaże, iż posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności gospodarczej, związanej z przedmiotem zamówienia W przypadku
składania oferty wspólnej niniejszy warunek każdy z Wykonawców winien spełnić osobno.
Dla potwierdzenia spełnienia wyżej opisanego warunku Wykonawca winien złożyć opłaconą polisę
wg warunków opisanych w rozdziale III SIWZ, w punkcie Informacja o oświadczeniach
i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków
udziału w postępowaniu.
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1.6. Uwaga :
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych
do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru
prawnego łączących go z nimi stosunków.
Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował
zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
Jednocześnie, w przypadku gdy wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu
skorzysta z wiedzy, doświadczenia, potencjału technicznego, osób lub zdolności finansowych innych
podmiotów, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda
wykazania przez przedmiotowe podmioty, iż nie zachodzą w stosunku do nich przesłanki wykluczenia
opisane w art. 24 ust. 1 PZP oraz przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów
wymienionych w punkcie 2.3 niniejszego rozdziału.
1.7. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie „spełnia” –
„nie spełnia”. Niespełnienie jakiegokolwiek z w/w warunków skutkuje wykluczeniem Wykonawcy
z przedmiotowego postępowania.
1.8. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełniania warunków udziału w postępowaniu, podlegać będą
wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
1.9. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się Wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu
na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 PZP.
2.DOKUMENTY WYMAGANE W POSTĘPOWANIU:
Wykonawca zobowiązany jest złożyć w terminie wskazanym w Części VIII pkt. 1 i formie określonej
w Części VII SIWZ:
2.1.
Ofertę na formularzu oferty, o treści zgodnej z określoną we wzorze – stanowiącym załącznik
nr 1 do SIWZ.
2.2.
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków , o których mowa w art. 22 ust.1
ustawy PZP.
W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22
ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, należy
przedłożyć :
A.1. Oświadczenie o treści określonej w art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy prawo zamówień publicznych
– wg wzoru określonego w załączniku Nr 3 do SIWZ.
A.2
Potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje,
zezwolenia lub licencje - tj. wpis do Krajowego Rejestru Instytucji Szkoleniowych oraz wpis
do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia.
A.3. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane,
oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie - wg wzoru
określonego w załączniku nr 6 do SIWZ.
Określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez Wykonawcę
w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach
niewykonanych lub wykonanych nienależycie: usługi szkoleniowej w zakresie aktywizacji
społecznej i zawodowej dla uczestników projektu.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

A.4.

UWAGA: Dowodem, o którym mowa powyżej jest poświadczenie, z tym że w odniesieniu
do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane
nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli, z uzasadnionych przyczyn
o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest
w stanie uzyskać poświadczenia, jako dowód traktowane będą również oświadczenia
Wykonawcy.
W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane
w wykazie, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania
dowodów.
Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej
związanej z przedmiotem zamówienia;

UWAGI :
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji
finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument,
który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku.
2.3.

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy,
zamawiający wymaga złożenia następujących dokumentów:
oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia - wg wzoru określonego w załączniku
nr 4 do SIWZ
B.2. aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt.
2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert.
Zasady składania dokumentów w przypadku gdy Wykonawca wykazując spełnienie
warunków udziału w postępowaniu skorzysta z wiedzy, doświadczenia, potencjału
technicznego, osób lub zdolności finansowych innych podmiotów
a)
W przypadku gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale
technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach
finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących
go z nimi stosunków, zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie
dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania
mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy
wykonaniu zamówienia.
b)
Wykonawca powołujący się przy wykazaniu spełnienia warunków udziału
w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział
w realizacji części zamówienia, przekłada także dokumenty dotyczące podmiotu
w zakresie wymaganym dla Wykonawcy, określonym w punkcie 2.3 niniejszego
rozdziału.
Wykonawca winien wraz z ofertą złożyć listę podmiotów należących do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt5 ustawy Prawo zamówień publicznych
tj. do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.),
W przypadku gdy Wykonawca nie należy do wyżej opisanej grupy kapitałowej składa
informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.
B.1.

2.4.

2.5.
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2.6.

Przedmiotowe informacje należy złożyć wg wzoru określonego w załączniku
nr 5 do SIWZ.
Zamawiający zaleca również dołączenie do oferty parafowanego wzoru istotnych
postanowień umowy (przez osobę-/y/ uprawnioną-/e/ do reprezentowania wykonawcy
w przetargu) jako akceptację ich treści i warunków wg załącznika nr 2 do SIWZ (czynność nie
wymagana obowiązkowo).

UWAGA :
Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli:
- wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1
PZP,
- lub którzy nie złożyli pełnomocnictw,
- albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art.
25 st.1 PZP, zawierające błędy,
- lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa,
- do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega
odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez
Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub
roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym
upłynął termin składania ofert.
3. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCÓW MAJĄCYCH SIEDZIBĘ
LUB MIEJSCE ZAMIESZKANIA POZA TERYTORIUM RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ:
3.1.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w punkcie 2.3 podpunkcie B2 składa dokument
lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – dokument
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

4. ZASADY SKŁADANIA OFERT WSPÓLNYCH PRZEZ PRZEDSIĘBIORCÓW:
4.1.
4.2.
a)
b)

c)
d)
e)
f)

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
Zasady składania ofert wspólnych:
dokumenty i oświadczenia opisane w pkt. 2.3 niniejszego rozdziału, w podpunktach
B1 – B2 składa każdy z członków konsorcjum w imieniu własnym,
dokumenty i oświadczenia opisane w punkcie 2.2 niniejszego rozdziału w podpunkcie A3
składa ten z członków Konsorcjum, który spełnia warunek dotyczący odpowiednio posiadanej
wiedzy i doświadczenia, dysponowania potencjałem technicznym, dysponowania osobami
zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia, sytuacji ekonomicznej i finansowej lub ci
członkowie konsorcjum, którzy łącznie spełniają wyżej opisane warunki udziału w postępowaniu;
Zamawiający przy ocenie spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie rozpatrywał
podane przez Wykonawców w oświadczeniach i dokumentach informacje łącznie.
listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej lub informację o braku przynależności
do grupy kapitałowej składa każdy z partnerów konsorcjum w imieniu własnym,
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej,
wpis do Krajowego Rejestru Instytucji Szkoleniowych i wpis do rejestru podmiotów prowadzących
agencje zatrudnienia składa każdy z Wykonawców w swoim imieniu,
pozostałe dokumenty i oświadczenia podpisują wszyscy członkowie konsorcjum lub
Pełnomocnik w imieniu całego konsorcjum,
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g)

h)
i)

podmioty zobowiązane są do załączenia do oferty pełnomocnictwa dla pełnomocnika
ustanowionego do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenia
zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i do zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego,
wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem
konsorcjum,
listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej lub informację o braku
przynależności do grupy kapitałowej składa każdy z partnerów konsorcjum w imieniu własnym.

Uwaga: Zamawiający przy ocenie spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie rozpatrywał
podane przez Wykonawców w oświadczeniach i dokumentach informacje łącznie.
4.3.
Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy
i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy – nie dotyczy.
4.4.
W przypadku wyboru przez Zamawiającego oferty złożonej przez konsorcjum, Wykonawcy
tworzący konsorcjum zobowiązani będą najpóźniej przed zawarciem umowy na wykonanie
zamówienia, do przedłożenia umowy konsorcjum.
4.5.
Umowa, o której mowa wyżej, winna zawierać w szczególności: oznaczenie stron, cel działania,
czas trwania umowy, zasady współdziałania, w tym zakres prac przewidzianych przez każdą ze
stron oraz zasady dokonywania rozliczeń.
IV. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY
1. PODANA CENA OFERTY BĘDZIE STAŁA I BĘDZIE OBOWIĄZYWAĆ W CZASIE REALIZACJI
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
W ofercie cenowej należy podać taką cenę, która będzie gwarantować Wykonawcy opłacalność
przedsięwzięcia przy założeniu, że cena będzie niezmienna przez cały okres realizacji zamówienia.
Cenę należy skalkulować z uwzględnieniem wszystkich czynników mających na nią wpływ, które
są niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia a w szczególności:
a) przygotowania dla uczestników szkolenia/warsztatów wszelkich niezbędnych materiałów
szkoleniowych,
b) wykorzystania w trakcie prowadzonego szkolenia sprzętu niezbędnego do prawidłowej realizacji
szkolenia/warsztatu,
c) wynagrodzenia osób odpowiedzialnych za realizację zamówienia.
Nie uwzględnienie przez Wykonawcę wszystkich kosztów niezbędnych do przeszkolenia osób nie
będzie stanowić podstawy do domagania się ich pokrycia przez Zamawiającego w terminie
późniejszym.
2. WSZYSTKIE WARTOŚCI POWINNY BYĆ PODANE I LICZONE Z DOKŁADNOŚCIĄ DO DWÓCH
MIEJSC PO PRZECINKU.
Cenę należy zaokrąglić z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku (do pełnych groszy), przy
czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla
się do 1 grosza. Cena brutto powinna być podana w złotych polskich, cyfrowo i słownie.
4. OMYŁKI RACHUNKOWE
Zamawiający na mocy art. 87 ust. 2 poprawi w ofercie ewentualne omyłki rachunkowe,
z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające
na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, jeżeli nie będą one
powodować istotnych zmian w treści oferty.
V. TRYB I ZASADY WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
1. TRYB BADANIA I OCENY OFERT
Badania i oceny ofert będzie dokonywała Komisja Przetargowa.
I etap: badanie ofert w zakresie wymagań formalno – prawnych i kompletności ofert.
Spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych w cz. III pkt. 1 SIWZ Komisja będzie
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oceniała według zasady
„spełnia” - „nie spełnia”
na podstawie załączonych dokumentów
(cz. III pkt 2.2 SIWZ);
II etap: ocena merytoryczna według kryteriów określonych poniżej
W II etapie rozpatrywane będą oferty nie podlegające odrzuceniu, złożone przez Wykonawców nie
podlegających wykluczeniu.
1.1. Zamawiający na mocy art. 87 ust. 2 poprawi w ofercie:
- oczywiste omyłki pisarskie,
- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek,
- inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia,
jeżeli nie będą one powodować istotnych zmian w treści oferty,
niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
1.2. Oferty zawierające błędy w obliczeniu ceny będą podlegały odrzuceniu na podstawie art. 89
ust. 1 pkt. 6
1.3. Oferty z omyłkami polegającymi na niezgodności oferty ze SIWZ, niepowodującymi istotnych
zmian w treści oferty, w przypadku, gdy Wykonawca nie zgodził się na poprawienie omyłki będą
podlegały odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7.
2. KRYTERIA OCENY OFERT
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty. Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami
i w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów:
1. Cena – 70 %
2. Doświadczenie Wykonawcy w realizacji szkoleń objętych zamówieniem – 30%
Sposób oceny ofert:
Ad.1 Ocena kosztu szkolenia:
Porównywane będą ceny usług zamieszczone w złożonych ofertach.
Opis sposobu obliczenia ceny: do porównania i oceny ofert w kryterium ma zastosowanie wzór:
Cena najniższa oferowana brutto
C = -------------------------------------------------------------- x 70 % x 100
Cena badanej oferty brutto
Ad.2 Doświadczenie Wykonawcy w realizacji zajęć/usług objętych zamówieniem:
Przy ocenie będzie brana pod uwagę ilość osób z zakresu odpowiadającego przedmiotowi zamówienia,
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie Wykonawca zobowiązany będzie podać: ilość wykonanych
usług, wartość usług, zakres prac, termin wykonania usługi, nazwa zamawiającego i ilość osób zgodnie
z załącznikiem nr 6 do SIWZ
Kryterium to będzie oceniane wg następującego wzoru:
LP =

Ilość punktów ocenianego Wykonawcy
Najwyższa ilość punktów w rozpatrywanej ofercie

Elementy podlegające ocenie
Wykonawca wykaże, że w badanym okresie przeprowadził usługę
treningu interpersonalnego i warsztatów z doradcą zawodowym dla
0 – 9 osób w zakresie objętym specyfikacją*
Wykonawca wykaże, że w badanym okresie przeprowadził usługę
treningu interpersonalnego i warsztatów z doradcą zawodowym dla
10 - 30 osób w zakresie objętym specyfikacją*

x 30 % x 100

Liczba punktów
0 pkt
10 pkt
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Wykonawca wykaże, że w badanym okresie przeprowadził usługę
treningu interpersonalnego i warsztatów z doradcą zawodowym dla
31 - 50 osób w zakresie objętym specyfikacją*
Wykonawca wykaże, że w badanym okresie przeprowadził usługę
treningu interpersonalnego i warsztatów z doradcą zawodowym dla
51 i więcej osób w zakresie objętym specyfikacją*

20 pkt
30 pkt

*Uwzględnione w wykazie wykonanych usług zostaną wyłącznie zajęcia, które zostaną potwierdzone referencjami z ich realizacji (lub innym
dokumentem świadczącym, że usługi zostały zrealizowane należycie).

3. ZASADY OCENY OFERT WEDŁUG USTALONYCH KRYTERIÓW
Maksymalna liczba punktów, jaką po uwzględnieniu wagi może osiągnąć oferta w kryterium cena,
wynosi 70 pkt.
Maksymalna liczba punktów, jaką po uwzględnieniu wagi może osiągnąć oferta w kryterium
doświadczenie, wynosi 30 pkt.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie najwyższą liczbę punktów.
Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
VI. FORMA I ZASADY WNOSZENIA WADIUM
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
.
VII. ZASADY PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. WYMOGI FORMALNE
1.1.
Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia i być sporządzona zgodnie niniejszą
SIWZ na formularzu o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym załącznik nr 1 .
1.2.
Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty
zawierającej rozwiązania alternatywne lub oferty wariantowej, spowoduje odrzucenie wszystkich ofert
złożonych przez danego Wykonawcę.
1.3.
Oferta musi spełniać następujące wymogi:
a) musi zostać sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej na maszynie
do pisania, komputerze, ręcznie długopisem pod rygorem nieważności,
b) Wykonawca składający dokumenty w innym języku niż polski zobowiązany jest do złożenia
ich wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego,
c) formularz oferty i wszystkie dokumenty (również te złożone na załączonych do SIWZ wzorach)
muszą być podpisane; za podpisanie uznaje się własnoręczny podpis z pieczątką imienną bądź
czytelny podpis przez osobę(-y) upoważnioną (-e) do reprezentowania zgodnie z formą
reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestrowym lub innym dokumencie,
właściwym dla formy organizacyjnej,
d) poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, muszą być parafowane
własnoręcznie przez osobę (-y) podpisującą(-e) ofertę;
e) załączniki i dokumenty muszą być sporządzone wg wzorów i wymogów SIWZ.
W przypadku braku miejsc w tabelach dotyczących załącznika nr 6 zamawiający dopuszcza
możliwość załączenia załącznika tabelarycznego zawierającego wszelkie dane tak jak
w tabelach podanych przez zamawiającego.
1.4.
W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone
pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji
Wykonawcy.
1.5.
Załączona do oferty kopia wymaganego dokumentu musi być opatrzona klauzulą
„Za zgodność z oryginałem” i poświadczona za zgodność z oryginałem przez uprawnionego
przedstawiciela Wykonawcę / uprawnionych przedstawicieli.
1.6.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia oraz
w przypadku gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunków, polega na zasobach innych podmiotów,
kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane
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za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.
1.7.
Zamawiający będzie żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii
dokumentu, w przypadku, gdy załączona do oferty kopia zostanie uznana przez Zamawiającego
za nieczytelną lub budzącą wątpliwości, co do jej prawdziwości.
1.8.
We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie
czytelnego zapisu o treści pieczęci, np.: nazwa firmy, siedziba lub czytelny podpis w przypadku
pieczęci imiennej.
1.9.
W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co, do których Wykonawca
zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone
klauzulą:
„INFORMACJE
STANOWIĄCE
TAJEMNICĘ
PRZEDSIĘBIORSTWA
W ROZUMIENIU
ART. 11 ust. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI” (Dz. U. z 1993r. nr 47
poz. 211 z późn. zm.)
Tajemnicy nie mogą stanowić informacje jawne na podstawie PZP i innych obowiązujących przepisów
prawa.
2. OPAKOWANIE OFERTY
2.1.
Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym otwarcie
i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert.
2.2.
Opakowanie musi zostać opatrzone nazwą przedmiotu zamówienia
PRZETARG NIEOGRANICZONY PN.
Wykonanie usług szkoleniowych w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej dla uczestników
projektu systemowego „Aktywnym być” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki.
„NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT”
oraz pieczęcią firmową Wykonawcy wraz z adresem i nr telefonu, aby można było odesłać ofertę,
w przypadku stwierdzenia jej opóźnienia.
2.3.
W przypadku ofert przesyłanych pocztą, należy je oznaczyć jw.
2.4.
W przypadku oferty wspólnej należy wymienić z nazwy z określeniem siedziby wszystkie
podmioty składające ofertę wspólną z zaznaczeniem lidera.
3. KOSZT PRZYGOTOWANIA OFERTY
Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty
niezależnie od wyniku postępowania przetargowego.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
4. ZALECA SIĘ PONUMEROWANIE STRON OFERTY WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI, ORAZ
POŁĄCZENIE W SPOSÓB TRWAŁY WSZYSTKICH KART OFERTY I ZAŁĄCZNIKÓW
VIII. INFORMACJE O TRYBIE SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
1.1.
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Przemęcie, ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt, woj. wielkopolskie, w pokoju nr 14, nie później niż
do 17 maja 2013 r. do godz. 1500.
1.2.

Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania.

2. TERMIN OTWARCIA OFERT
2.1.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 9 dnia 20 maja 2013r.
o godzinie 1100
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3. PUBLICZNE OTWARCIE OFERT
3.1.
Otwarcie ofert jest jawne.
3.2.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia.
3.3.
Dokonując otwarcia ofert Zamawiający poda imię i nazwisko, nazwę (firmę) Wykonawcy, adres,
(siedzibę), cenę, termin wykonania, okres gwarancji oraz warunki płatności zawarte w ofercie.
3.4.
W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert, na jego wniosek,
Zamawiający prześle mu informacje, które zostały ogłoszone podczas otwarcia ofert.
4.TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni tj. do dnia 15 czerwca 2013r.
włącznie.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
W uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może zwrócić
się do Wykonawców o przedłużenie terminu związania o 60 dni.
Wykonawca może samodzielnie przedłużyć termin związania z ofertą.
W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą
ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
5.ZMIANA I WYCOFANIE OFERTY
Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub o wycofaniu oferty winno zostać złożone w sposób i formie
przewidzianych dla złożenia oferty, z zastrzeżeniem, że koperty będą zawierały dodatkowe oznaczenie
„ZMIANA” / „WYCOFANIE”
IX. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
1. ZAMAWIAJĄCY NIE WYMAGA WNIESIENIA ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA
UMOWY
2. TERMIN PŁATNOŚCI:
Rozliczenie przedmiotu umowy będzie się odbywało: fakturą końcową po zakończeniu szkoleń
i wydaniu zaświadczeń/certyfikatów dla Beneficjentów Ostatecznych projektu.
Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie uregulowane w terminie do 30 dni od daty doręczenia
faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi.
3. ZALICZKI
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
4. KARY UMOWNE
Zamawiający naliczy kary umowne na warunkach i w wysokości określonych w istotnych
postanowieniach umowy.
5. USŁUGI DODATKOWE
Jeżeli w toku realizacji usług wystąpi konieczność wykonania usług dodatkowych nie objętych
przedmiotowym postępowaniem, których zakres nie przekroczy 50% uprzedniego zamówienia,
to Wykonawca zobowiązany jest wykonać te usługi na dodatkowe zamówienie Zamawiającego,
udzielone w trybie zamówienia z wolnej ręki, przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm,
standardów i parametrów, według przedstawionych w ofercie scalonych cen jednostkowych.
6. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
6.1. Istotne postanowienia umowy określone zostały w załączniku nr 2 do niniejszej SIWZ.
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6.2. ZAMAWIAJĄCY zawrze umowę z wybranym Wykonawcą, jeśli nie powstaną przeszkody formalnoprawne do zawarcia umowy , w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia
o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostanie przesłane faksem i na żądanie
zamawiającego niezwłocznie potwierdzono fakt jego otrzymania, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane
w inny dopuszczony zapisami SIWZ sposób.
6.3. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów,
o których mowa powyżej, jeżeli :
- w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta,
- w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż kwoty określone
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP nie odrzucono żadnej oferty oraz nie
wykluczono żadnego Wykonawcy.
6.4. Jeżeli Wykonawca , którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, zamawiający
wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownego
badania i oceny, chyba że zajdą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93
ust.1 PZP.
X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy
złożyli oferty o:
- wyborze najkorzystniejszej oferty, wskazując nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce
zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy
(firmy ) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy
złożyli oferty, wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierających punktację
przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
- Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
- Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
- terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia
publicznego może być zawarta.
2. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ
2.1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego
zamówienia, poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego
przepisów ustawy PZP przysługuje odwołanie przewidziane w Dziale VI Prawo Zamówień
Publicznych zgodnie z art. 180 PZP.
2.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków
zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154
pkt. 5 PZP.
2.3. W toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy przysługują środki
ochrony prawnej tj.:
a) Odwołanie wyłącznie wobec czynności :
- opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu,
wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, odrzucenia oferty
odwołującego.
UWAGA:
1) Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego,
której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie
zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne
uzasadniające wniesienie odwołania.
2) Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej
bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego
kwalifikowanego certyfikatu.
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3) Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej
bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego
kwalifikowanego certyfikatu.
4) Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed
upływem tego terminu.
5) Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności
zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane za
pomocą faksu i na żądanie zamawiającego niezwłocznie potwierdzono
fakt ich
otrzymania, lub w terminie 10 dni jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
6) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu a także wobec postanowień specyfikacji
istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia
ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków
zamówienia na stronie internetowej.
b) Informowanie o niezgodnej z przepisami czynności:
Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować
zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub
zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie
przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 PZP.
W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność
albo dokonuje czynności zaniechanej, informując wykonawców w sposób przewidziany
w ustawie dla tej czynności.
Wykaz załączników:
zał. nr 1 Formularz oferty.
zał. nr 2 Istotne postanowienia umowy .
zał. nr 3 Oświadczenie o treści określonej w art. 22 ust. 1 ustawy.
zał. nr 4 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu.
zał. nr 5 Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej.
zał. nr 6 Wykaz usług.

