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Opatowiec, dnia 07.08.2013 r.  
 

 
 
 

Z A T W I E R D Z A M: 
 
 

............................................. 
(podpis) 

 

S p e c y f i k a c j a   I s t o t n y c h   W a r u n k ó w  
Z a m ó w i e n i a (SIWZ)  

1. Nazwa i adres zamawiaj ącego  

Zamawiający:  
Gmina Opatowiec,  

ul. Rynek 3, 28-520 Opatowiec,  

woj. Świętokrzyskie 
tel.  41 351 80 52, faks 41 351 80 34 wew. 15 

strona internetowa:  www.opatowiec.pl 

e-mail: przetargi@opatowiec.pl  

2. Tryb udzielenia zamówienia  
Postępowanie jest prowadzone w celu udzielenia zamówienia publicznego w trybie PRZETARGU 
NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,  
Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).  
Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 200 000 EURO. 

3. Opis przedmiotu zamówienia  
 

 
„Kompleksowa usługa edukacyjna obejmuj ąca prowadzenie zaj ęć w ramach projektów POKL 

pt. „Mierzymy w stron ę gwiazd” oraz „Z wiedz ą do Europy” 
 

 

3.1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług edukacy jnych ni żej wymienionych związanych z realizacją 

projektów pt.; Mierzymy w stronę gwiazd” oraz „Z wiedzą do Europy”, które są realizowane z Działania 9.1.2 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i są współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

1. Usługi edukacyjne  

 

 Zadanie 1: 

Przydział nauczycieli do zaj ęć  
w projekcie „Mierzymy w stron ę gwiazd” Gimnazjum w Opatowcu 

Lp. Nazwa usługi  Łączna 
liczba godzin  

1 zajęcia wspomagające z j. angielskiego 
3 grupy 

90 godzin  

2 zajęcia wspomagające z j. angielskiego 
3 grupy 90 godzin 

3 zajęcia wspomagające z matematyki 
3 grupy 90 godzin 
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4 zajęcia wspomagające z matematyki 
3 grupy 90 godzin 

5 zajęcia z nauk przyrodniczych 
2 grupy 60 godzin 

6 zajęcia z nauk przyrodniczych 
2 grupy 60 godzin 

7 zajęcia z nauk przyrodniczych 
2 grupy 60 godzin 

8 zajęcia sportowe 
2 grupy 60 godzin 

9 zajęcia sportowe 
2 grupy 60 godzin 

10 warsztaty z j. angielskiego 
4 grupy 88 godzin 

11 warsztaty z j. angielskiego z nativ speakerem 
4 grupy 32 godzin 

12 zajęcia artystyczne 
4 grupy 

120 godzin 

13 zajęcia psychologiczno – pedagogiczne 
4 grupy 120 godzin 

 

 Zadanie 2: 

Przydział nauczycieli do zaj ęć w projekcie „Z wiedz ą do Europy”  

Część 1 Kółko matematyczne 
1 grupa 

30 godzin 

Część 2 Zajęcia wyrównawcze z matematyki 
1 grupa 30 godzin 

Część 3 Kółko humanistyczne 
1 grupa 30 godzin 

Część 4 Zajęcia wyrównawcze z j. polskiego 
1 grupa 

30 godzin 

Część 5 zajęcia wyrównawcze z j. angielskiego 
2 grupy 60 godzin 

Część 6 Zajęcia rozwijające umiejętności z j. angielskiego 
2 grupy 60 godzin 

Część 7 Zajęcia z logopedą dla dzieci z wadami wymowy 
15 godzin miesięcznie 

150 godzin 

Część 8 Zajęcia z psychologiem 
3 grupy – 5 godzin w semestrze 30 godzin 

Część 9 Indywidualne zajęcia z psychologiem 
3 godziny miesięcznie 30 godzin 

Część 10 Zajęcia z pedagogiem 
3 grupy – 5 godzin w semestrze 

30 godzin 

Część 11 Indywidualne zajęcia z pedagogiem 
3 godziny miesięcznie 30 godzin 

Część 12 Zajęcia sportowe 
3 grupy 90 godzin 

Część 13 Zajęcia sportowe 
2 grupy po 30 godzin 60 godzin 

 
3.2      Zajęcia edukacyjne w ramach projektu odbywać się będą  do 02.09.2013r do 27.06.2014r. 

3.3      Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Kod CPV; 80000000-4,  

4.1. Zamawiaj ący nie dopuszcza składania ofert cz ęściowych  
5.1. Zamawiaj ący nie dopuszcza składania ofert wariantowych  
6.1. Termin i miejsce wykonania przedmiotu zamówien ia  

6.1.  Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie: od podpisania umowy do dnia 27.06.2014 r.  

7. Opis sposobu udziału w post ępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnia nia tych warunków:  
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7.1. Oferta zostanie uznana za spełniającą warunki, jeżeli będzie: 
7.1.1. zgodna w kwestii sposobu jej przygotowania, oferowanego przedmiotu i warunków zamówienia ze 

wszystkimi wymogami niniejszej SIWZ, 
7.1.2. złożona w wyznaczonym terminie składania ofert.  

 

7.2 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy złożą oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. 
o spełnieniu warunków podmiotowych oraz spełniają warunki, dotyczące;  

7.2.1 posiadania uprawnie ń do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, je żeli  przepisy 
prawa nakładaj ą obowi ązek ich posiadania ; 

Na potwierdzenie należy złożyć oświadczenie 

7.2.2 posiadania wiedzy i do świadczenia ; 

Na potwierdzenie należy złożyć: wykaz wykonanych głównych usług w okresie ostatnich trzech lat 
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 
okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi 
zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie. 

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w ramach jednej 
umowy usługę edukacyjną w ramach której zrealizowano zajęcia pozalekcyjne dla młodzieży szkolnej, 
o wartości minimum 70 tys. zł Do wymienionej usługi w wykazie należy załączyć dowody określające, 
czy usługa ta została wykonana w sposób należyty. 

7.2.3 dysponowania odpowiednim potencjałem technicz nym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia;  

 Na potwierdzenie należy złożyć: 

o wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych 
za świadczenie, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia oraz 
informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami - Potwierdzeniem spełniania warunku będzie 
przedstawienie wykazu zawierającego nie mniej niż: 

 

              Usługi edukacyjne  
 
 Zadanie 1 

 
Projekt „Mierzymy w stron ę gwiazd” Gimnazjum w Opatowcu 

L.p. 
zajęć Nazwa zajęć Kwalifikacje/wymagania minimalne kadry 

1 Zajęcia wspomagające z j. angielskiego 

1 nauczyciel, wykształcenie wyższe kierunkowe lub 
posiadanie kwalifikacji do nauczania języka angielskiego, 
minimum  2 – letni staż pracy lub  posiadanie  minimum 
stopnia awansu zawodowego: nauczyciel kontraktowy. 

2 Zajęcia wspomagające z j. angielskiego 

1 nauczyciel, wykształcenie wyższe  kierunkowe lub 
posiadanie kwalifikacji do nauczania języka angielskiego, 
minimum  2 – letni staż pracy lub posiadanie  minimum 
stopnia awansu zawodowego: nauczyciel kontraktowy. 

3 Zajęcia wspomagające z matematyki 

1 nauczyciel, wykształcenie wyższe magisterskie kierunkowe 
lub posiadanie kwalifikacji do nauczania matematyki, 
minimum  2 – letni staż pracy pedagogicznej, posiadanie 
minimum stopnia awansu zawodowego: nauczyciel 
kontraktowy. 

4 Zajęcia wspomagające z matematyki 

1 nauczyciel, wykształcenie wyższe magisterskie kierunkowe 
lub posiadanie kwalifikacji do nauczania matematyki, 
minimum  2 – letni staż pracy pedagogicznej, posiadanie 
minimum stopnia awansu zawodowego: nauczyciel 
kontraktowy. 

5 Zajęcia z nauk przyrodniczych 

1 nauczyciel, wykształcenie wyższe magisterskie kierunkowe 
lub posiadanie kwalifikacji do nauczania fizyki, minimum  
2 – letni staż pracy pedagogicznej, posiadanie minimum 
stopnia awansu zawodowego: nauczyciel kontraktowy. 
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6 Zajęcia z nauk przyrodniczych 

1 nauczyciel, wykształcenie wyższe magisterskie kierunkowe 
lub posiadanie kwalifikacji do nauczania biologii, minimum  
2 – letni staż pracy pedagogicznej, posiadanie minimum 
stopnia awansu zawodowego: nauczyciel kontraktowy. 

7 Zajęcia z nauk przyrodniczych 

1 nauczyciel, wykształcenie wyższe magisterskie kierunkowe 
lub posiadanie kwalifikacji do nauczania geografii i chemii, 
minimum  2 – letni staż pracy pedagogicznej, posiadanie  
minimum stopnia awansu zawodowego: nauczyciel 
kontraktowy. 

8 Zajęcia sportowe 

1 nauczyciel, wykształcenie wyższe magisterskie kierunkowe 
lub posiadanie kwalifikacji do nauczania wychowanie 
fizycznego lub trener piłki nożnej, minimum  2 – letni staż 
pracy pedagogicznej, posiadanie minimum stopnia awansu 
zawodowego: nauczyciel kontraktowy. 

9 Zajęcia sportowe 

1 nauczyciel, wykształcenie wyższe magisterskie kierunkowe 
lub posiadanie kwalifikacji do nauczania wychowanie 
fizycznego, minimum  2 – letni staż pracy pedagogicznej, 
posiadanie minimum stopnia awansu zawodowego: 
nauczyciel kontraktowy. 

10 Warsztaty z j. angielskiego 

1 nauczyciel, wykształcenie wyższe kierunkowe lub 
posiadanie kwalifikacji do nauczania języka angielskiego, 
minimum  2 – letni staż pracy lub posiadanie  minimum 
stopnia awansu zawodowego: nauczyciel kontraktowy. 

11 Warsztaty z j. angielskiego 1  osoba native speaker języka angielskiego minimum 1 rok 
doświadczenia w pracy z dziećmi i młodzieżą. 

12 Zajęcia artystyczne 

1 nauczyciel, wykształcenie wyższe magisterskie kierunkowe 
lub posiadanie kwalifikacji do nauczania przedmiotów 
artystycznych / muzyki lub plastyki, minimum  2 – letni staż 
pracy pedagogicznej, posiadanie minimum stopnia awansu 
zawodowego: nauczyciel kontraktowy. 

13 Zajęcia psychologiczno – pedagogiczne 1 osoba: wykształcenie wyższe magisterskie –  
mgr psychologii, minimum  2 – letni staż pracy 

              Zadanie 2: 

 
Projekt „Z wiedz ą do Europy” Szkoła Podstawowa w Krzczonowie 

1 Kółko matematyczne 

1 nauczyciel, wykształcenie wyższe magisterskie 
kierunkowe lub posiadanie kwalifikacji do nauczania 
matematyki, minimum  2 – letni staż pracy pedagogicznej, 
posiadanie minimum stopnia awansu zawodowego: 
nauczyciel kontraktowy. 

2 Zajęcia wyrównawcze z matematyki 

1 nauczyciel, wykształcenie wyższe magisterskie 
kierunkowe lub posiadanie kwalifikacji do nauczania 
matematyki, minimum  2 – letni staż pracy pedagogicznej, 
posiadanie minimum stopnia awansu zawodowego: 
nauczyciel kontraktowy. 

3 Kółko humanistyczne 

1 nauczyciel, wykształcenie wyższe magisterskie  
i posiadanie kwalifikacji do nauczania języka polskiego  
lub historii, minimum  2 – letni staż pracy pedagogicznej, 
posiadanie minimum stopnia awansu zawodowego: 
nauczyciel kontraktowy. 

4 Zajęcia wyrównawcze z j. polskiego 

1 nauczyciel, wykształcenie wyższe magisterskie 
kierunkowe lub posiadanie kwalifikacji do nauczania języka 
polskiego, minimum  2 – letni staż pracy pedagogicznej, 
posiadanie minimum stopnia awansu zawodowego: 
nauczyciel kontraktowy. 

5 Zajęcia wyrównawcze z j. angielskiego 

1 nauczyciel, wykształcenie wyższe kierunkowe lub 
posiadanie kwalifikacji do nauczania języka angielskiego, 
minimum  2 – letni staż pracy lub posiadanie  minimum 
stopnia awansu zawodowego: nauczyciel kontraktowy. 
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6 Zajęcia rozwijające umiejętności  
z j. angielskiego 

1 nauczyciel, wykształcenie wyższe kierunkowe lub 
posiadanie kwalifikacji do nauczania języka angielskiego, 
minimum  2 – letni staż pracy lub posiadanie  minimum 
stopnia awansu zawodowego: nauczyciel kontraktowy. 

7 Zajęcia z logopedą dla dzieci z wadami 
wymowy 

1 osoba wykształcenie wyższe magisterskie, posiadanie 
kwalifikacji do prowadzenia zajęć logopedycznych, 
minimum 2 – letni staż pracy  

8 Zajęcia z psychologiem 1 osoba: wykształcenie wyższe magisterskie –  
mgr psychologii, minimum  2 – letni staż pracy  

9 Indywidualne zajęcia z psychologiem 1 osoba: wykształcenie wyższe magisterskie –  
mgr psychologii, minimum  2 – letni staż pracy  

10 Zajęcia z pedagogiem 

1 nauczyciel: wykształcenie wyższe magisterskie –  
mgr pedagogiki, minimum  2 – letni staż pracy 
pedagogicznej, posiadanie  minimum stopnia awansu 
zawodowego: nauczyciel kontraktowy. 

11 Indywidualne zajęcia z pedagogiem 

1 nauczyciel: wykształcenie wyższe magisterskie –  
mgr pedagogiki, minimum  2 – letni staż pracy 
pedagogicznej, posiadanie  minimum stopnia awansu 
zawodowego: nauczyciel kontraktowy. 

12 Zajęcia sportowe 

1 nauczyciel, wykształcenie wyższe magisterskie 
kierunkowe lub posiadanie kwalifikacji do nauczania 
wychowanie fizycznego, minimum  2 – letni staż pracy 
pedagogicznej, posiadanie minimum stopnia awansu 
zawodowego: nauczyciel kontraktowy. 

13 Zajęcia sportowe 

1 nauczyciel, wykształcenie wyższe magisterskie 
kierunkowe lub posiadanie kwalifikacji do nauczania 
wychowanie fizycznego, minimum  2 – letni staż pracy 
pedagogicznej, posiadanie minimum stopnia awansu 
zawodowego: nauczyciel kontraktowy. 

14 Zajęcia sportowe 

1 nauczyciel, wykształcenie wyższe magisterskie 
kierunkowe lub posiadanie kwalifikacji do nauczania 
wychowanie fizycznego, minimum  2 – letni staż pracy 
pedagogicznej, posiadanie minimum stopnia awansu 
zawodowego: nauczyciel kontraktowy. 

15 Zajęcia sportowe 

1 nauczyciel, wykształcenie wyższe magisterskie 
kierunkowe lub posiadanie kwalifikacji do nauczania 
wychowanie fizycznego, minimum  2 – letni staż pracy 
pedagogicznej, posiadanie minimum stopnia awansu 
zawodowego: nauczyciel kontraktowy. 

16 Zajęcia sportowe 

1 nauczyciel, wykształcenie wyższe magisterskie 
kierunkowe lub posiadanie kwalifikacji do nauczania 
wychowanie fizycznego, minimum  2 – letni staż pracy 
pedagogicznej, posiadanie minimum stopnia awansu 
zawodowego: nauczyciel kontraktowy. 

 
UWAGA: 
 
Do zadania 1 nale ży wskaza ć 13 różnych osób. Wykonawca nie mo że wykazać się tą samą 
osob ą do wi ęcej ni ż jednego z zaj ęć. 
 
Do zadania 2 nale ży wskaza ć 13 różnych osób, przy czym  zaj ęcia 5 i 6; 8 i 9; 10 i 11  mo że 
prowadzi ć ta sama osoba. 

 
 

7.2.3 sytuacji ekonomicznej i finansowej; 

Na potwierdzenie należy złożyć oświadczenie; 

 

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 
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zasobami  innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy 
stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający 
żąda od wykonawcy jeżeli korzysta on z zasobów podmiotu trzeciego: 
1) w przypadku warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 4 ustawy - dokumentów, o których mowa w pkt. 
7.2.3; 
2) Ponadto należy przedłożyć dokumenty; 
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, 
b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, 
c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, 
d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 
W przypadku wykazania się doświadczeniem i wiedzą innego podmiotu wykonawca jest zobowiązany udowodnić, 
że wykonawca ten będzie uczestniczył w realizacji przedmiotu zamówienia. 
Jeżeli wykonawca przedstawia kserokopię dokumentów odnoszących się do tych podmiotów to za zgodność z 
oryginałem potwierdza wykonawca lub ten podmiot. 

 

7.2.5 Nie podlegaj ą wykluczeniu . 
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w 
okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, następujących dokumentów:  

7.2.5.1 oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia; 
7.2.5.2 aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca 

nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 

7.2.5.3 aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem 
składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
albo składania ofert 

7.2.5.4   aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji 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, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem składania ofert 

7.2.6 Wykonawca  wraz z ofert ą przedkłada list ę podmiotów nale żących do tej samej grupy kapitałowej o  
której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy  lub oświadczenie, że wykonawca nie należy do żadnej grupy  
kapitałowej zgodnie z załącznikiem nr 9 do SIWZ 

7.2.7 Jeżeli wykonawca wykazał spełnianie warunków podmiotowych, polegających na zasobach innych podmiotów 
na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części 
zamówienia, zamawiający może żądać przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów 
wymienionych w pkt. 7.2.5. 

7.2.8Jeżeli wykonawca ma siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypos politej Polskiej  
zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w pkt. 7.2.5 składa dokument lub dokumenty wystawione w 
kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

 - nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że 
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 

-      nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości 
- Dokumenty, o których mowa powyżej powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące o nie 

zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, a o  nie 
otwarciu  jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości 6 miesięcy  przed upływem terminu składania ofert.  

7.2.8.1  Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 7.2.5, zastępuje się je 
dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do 
reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo 
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania 
osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. 
Przepis pkt. 7.2.7 stosuje się odpowiednio. 

. 
7.2.9 W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub 

miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do 
właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę 
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lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego 
dokumentu. 
INFORMUJĘ, ŻE PRZEDSTAWIENIE DOKUMENTU LUB O ŚWIADCZENIA NIEPRAWDZIWEGO 
WYCZERPUJE ZNAMIONA ART. 297 KK  (wyłudzenie zamówienia publicznego – czyn zagrożony karą 
pozbawienie wolności do 5 lat) 

8. Wymagania dotycz ące wniesienia wadium  
 
8.1 Wadium w wysokości 2 000,00 zł(dwa tysiące złotych) należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 
8.2 Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 
a. pieniądzu,   
b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że 
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 
c. gwarancjach  bankowych; 
d. gwarancjach ubezpieczeniowych; 
e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 listopada 2000 r. o 
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, póz. 1158 oraz z 2002 r. Nr 25, póz. 253, 
Nr 66, póz. 596 i Nr 216, póz. 1824 oraz z 2004 r. Nr 145, póz. 1537). 
Dowód wniesienia wadium w oryginale należy załączyć do oferty. 
8.3 Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy:  

Nr rachunku: 66 8493 0004 0179 0300 0404 0003 

z dopiskiem „Wadium” i numer postępowania. 
8.4  Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 
8.5 Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub 
unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. 
8.6 Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem 
terminu składania ofert. 
8.7 Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie 
art. 46 ust. 1 ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. 
Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 
8.8 Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli: 
a. wykonawca, którego oferta zostanie wybrana odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na 
warunkach określonych w ofercie; 
b. Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 nie uzupełnił dokumentów, chyba że 
udowodni, że wynika to z przyczyn niezależnych od niego; 
c. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie 
wykonawcy. 
 

9. Zamówienia uzupełniaj ące 

9.1. Zamawiający nie przewiduje wykonania zamówień uzupełniających. 

10. Dodatkowe wymagania od Wykonawców:  

10.1. Wykonawca może powierzyć wykonanie część przedmiotu zamówienia innemu wykonawcy 
(podwykonawcy)  

11. Informacje dotycz ące warunków składania ofert:  

11.1 Niniejsza specyfikacja oraz wszystkie dokumenty do niej dołączone mogą być użyte jedynie w celu 
sporządzenia oferty. 

11.2 Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji. 

11.3 Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

12. Informacja o o świadczeniach i dokumentach, jakie maj ą dostarczy ć Wykonawcy w celu potwierdzenia 
spełnienia warunków udziału w post ępowaniu:  

 
12.1 Oferta musi zawierać: 

X Oświadczenie  woli 

1 
Ofertę cenową zgodną z załączonym drukiem „Oferty cenowej” – załącznik do SIWZ. Ofertę musi podpisać 
osoba upoważniona do zaciągania zobowiązań. W przypadku gdy ofertę podpisuje pełnomocnik (lub osoba 
upoważniona), należy załączyć pełnomocnictwo.  

X Dokumenty i o świadczenia potwierdzaj ące spełnienie warunków podmiotowych 
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1 Podpisane oświadczenie na formularzu stanowiącym załącznik do SIWZ o spełnianiu wymagań z art. 22 ust. 
1  

2 Wykaz usług edukacyjnych na formularzu stanowiącym załącznik do SIWZ 

3 Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia na formularzu stanowiącym załącznik do 
SIWZ 

X Dokumenty i o świadczenia potwierdzaj ące brak podstaw do wykluczenia z post ępowania: 

1. Podpisane oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa  
w art. 24 ust. 1 i ust. 2 pkt. 1 ustawy na formularzu stanowiącym załącznik do SIWZ. 

2. 

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie 
zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie 
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – 
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 

3. 

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 
ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 
organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 

4. 

aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji 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, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania 
ofert 

5. Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy lub 
oświadczenie, że wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej 

Wymienione dokumenty i o świadczenia maj ą potwierdza ć postawione warunki podmiotowe i by ć zgodne z 
zapisem o braku podstaw do wykluczenia  

12.2. Kolejność złożonych dokumentów w ofercie powinna odpowiadać kolejności określonej w pkt. 12.1. Nie 
spełnienie tego wymogu nie będzie skutkowało odrzuceniem oferty. 

12.3. Wszystkie kartki złożonej oferty powinny być kolejno ponumerowane, a ilość kartek wpisana do oferty 
cenowej. Nie spełnienie tego wymogu nie będzie skutkowało odrzuceniem oferty. Za kompletność złożonej 
oferty, która nie została ponumerowana Zamawiający nie bierze odpowiedzialności. 

12.4. Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji, należy w górnym prawym rogu oznaczyć zapisem: „Dokument stanowi tajemnicę 
przedsiębiorstwa”, i muszą być dołączone do oferty w oddzielnej kopercie oznaczonej: „Dokumenty 
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa”. 

12.5. Wszystkie dokumenty składane z ofertą, oprócz pełnomocnictw, oświadczenia o spełnianiu warunków 
udziału w postępowaniu i oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, muszą być przedstawione w 
formie oryginału lub kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” na każdej stronie zawierającej treść 
przez Wykonawcę (osobę/osoby upoważnioną do reprezentacji wykonawcy wymienioną w dokumencie 
rejestracyjnym prowadzonej działalności gospodarczej) lub pełnomocnika. Pełnomocnictwa dołączone do 
oferty muszą być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. Oświadczenie o spełnianiu 
warunków udziału w postępowaniu i oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia musi być złożone w 
formie oryginału. 

12.6. Jeżeli pełnomocnik w imieniu wykonawcy podpisuje także oświadczenie wiedzy o spełnieniu przez 
wykonawcę warunków udziału wykonawcy w postępowaniu, udzielone pełnomocnictwo ma zawierać 
upoważnienie do złożenia takiego oświadczenia. 

12.7. Zamawiający wymaga by dokumenty składane w ramach oferty były sporządzone w języku polskim. Jeżeli 
oryginalny dokument został sporządzony w innym języku wymaga się oprócz tego dokumentu złożenia jego 
tłumaczenia na język polski, poświadczonego przez wykonawcę. 

12.8. Brak jakiegokolwiek dokumentu wymaganego w SIWZ lub złożenie dokumentu w niewłaściwej formie lub 
niezgodnego z w/w opisem spowoduje odrzucenie oferty. 

13. Informacja o sposobie porozumiewania si ę Zamawiaj ącego z Wykonawcami oraz przekazywania 
oświadcze ń i dokumentów  

13.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, prowadzi się z 
zachowaniem formy pisemnej. Zamawiający dopuszcza formę faksu i emaila. Strona, która otrzymuje 
dokumenty lub informacje faksem i emailem, jest zobowiązana na żądanie strony przekazującej dokument 
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lub informację, do niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania. Numery telefonów, faksu 
Zamawiającego zostały podane w pkt. 1 niniejszej specyfikacji. 

13.2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. 

14. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania s ię z Wykonawcami  

14.1 .      Osobą upoważnioną do kontaktów roboczych z Wykonawcami jest: 

 

Tomasz Meus - nr Tel.  662-033-588  

Dodatkowe wyjaśnienia i informacje dotyczące zamówienia można otrzymać w godz. od 08:00 do 15:00  pod 
wymienionymi powyżej numerem telefonu lub osobiście w siedzibie prowadzącego postępowanie po uzgodnieniu 
telefonicznym. 

Wszelkie pisma Zamawiający przyjmuje w dni robocze w godz. od 08:00 do 15:00  w siedzibie Zamawiającego - 
sekretariat. 

15. Termin zwi ązania z ofert ą 

Termin związania ofertą upływa po 30 dniach  od daty składania ofert. 

16. Opis sposobu przygotowania ofert  

16.1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Zamawiający 
nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej. Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą 
być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez Osoby Uprawnione. 

16.2. Określenie przedmiotu zamówienia wraz z jego opisem z uwzględnieniem wymagań Zamawiającego, 
określonych w SIWZ. 

16.3. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz 
zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. 

16.4. Na kopercie oferty należy zamieścić następujące informacje: 

 

Przetarg nieograniczony: 

„Kompleksowa usługa edukacyjna obejmuj ąca prowadzenie zaj ęć w ramach projektów POKL 
pt. „Mierzymy w stron ę gwiazd” oraz „Z wiedz ą do Europy” 

Nie otwiera ć przed 16.08.2013 r., godz. 08:30”. 
 
 

16.5. W przypadku braku w/w informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z 
tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku 
składania oferty pocztą lub pocztą kurierską za jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert. 

17. Miejsce i termin składania ofert  
17.1. Ofertę należy złożyć w Siedzibie Zamawiającego, Sekretariat w terminie do dnia 16.08.2013 r. do godz.   

08:15 

17.2. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona niezwłocznie bez otwierania. 

18. Miejsce i termin otwarcia ofert  
18.1. Oferty zostaną otwarte w miejscu składania ofert, dnia 16.08.2013 r. godz.  08:30 Wykonawcy mogą 

uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu 
ofert, zamawiający prześle Wykonawcy protokół z sesji otwarcia ofert na jego pisemny wniosek. 

18.2. Oferta Wykonawcy zostanie odrzucona z postępowania, jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych 
oświadczeń lub nie spełnił innych wymagań określonych w ustawie lub niniejszym dokumencie, z 
zastrzeżeniem zasad określonych w art. 26 ust 3. 

18.3. Informacja o rozstrzygnięciu postępowania zostanie umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego 
oraz w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego   

18.4. Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców. Wybranemu Wykonawcy 
zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy. 

18.5. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.  

19. Sposób obliczenia ceny oferty  

19.1. Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty z uwzględnieniem 
wszystkich opłat i podatków ewentualnych upustów i rabatów oraz innych kosztów określonych w niniejszej 
SIWZ. 
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19.2. Cena musi być podana w złotych  polskich  cyfrowo i słownie, w zaokrągleniu do drugiego miejsca po 
przecinku. 

19.3. Rozliczenia między zamawiającym, a wykonawcą będą regulowane w złotych polskich. 
 

20. Opis kryteriów, którymi Zamawiaj ący b ędzie si ę kierował przy wyborze ofert wraz z podaniem znacze nia 
tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert  

20.1. Oceny ofert będzie dokonywała komisja. Zamawiający może żądać udzielania przez Wykonawców wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych ofert oraz dokonać poprawek oczywistych pomyłek w treści oferty, 
niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawców. 

20.2. Kryterium oceny ofert jest: najni ższa cena (100 %) 

• 100 pkt. otrzyma Wykonawca oferujący najniższą cenę, pozostali proporcjonalnie mniej (wg wzoru 
poniżej). 

Punkty za oferowaną cenę zostaną przyznane poprzez pomnożenie ilorazu ceny najniższej (min.) do ceny 
oferowanej przez 100 pkt. i „wagę” kryterium 100 %. 

 
cena minimalna (spośród wszystkich ważnych ofert) 

W =    cena oferty badanej    × 100 pkt. = 100% 
 

20.3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym 
w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru, 
podpisując umowę, której projekt stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji. Termin zawarcia umowy 
zostanie określony w informacji o wynikach postępowania lub wykonawca zostanie powiadomiony w inny 
sposób. Termin ten może ulec zmianie w przypadku złożenia przez któregoś z wykonawców środka ochrony 
prawnej. O nowym terminie zawarcia umowy wykonawca zostanie poinformowany po zakończeniu 
postępowania odwoławczego. 

20.4. Z wybranym Wykonawcą Zamawiający zawrze umowę w trybie art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych i 
uwzględnieniem zapisów art. 139 ustawy. 

21. Formalno ści, jakie powinny zosta ć dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy  w sprawie 
zamówienia publicznego  

21.1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadamia wykonawców, 
którzy złożyli oferty, o: 

21.1.1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres 
zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy 
(firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy 
złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną 
punktację; 

21.1.2. wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; 

21.1.3. wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając 
uzasadnienie faktyczne i prawne – jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu 
nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę; 

21.1.4. terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 Pzp, po którego upływie umowa w sprawie 
zamówienia publicznego może być zawarta. 

21.2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieści informacje, o których mowa w ust. 1, 
na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 

21.3. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć w celu zawarcia umowy 
 
- Kopie stosownych dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie wymagane w 
opisanym warunku podmiotowym wobec osób, które będą realizować usługę. 
- Szczegółową kalkulację realizowanych usług.  
 

21.4. Jeżeli została wybrana oferta wykonawców, o których mowa w art. 23 Pzp, to przed zawarciem umowy 
Zamawiający żąda przedłożenia umowy regulującej wzajemną współpracę tych wykonawców. 

21.5. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie określonym w art. 94 Pzp.  

21.6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może 
wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, 
że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. Pzp. 
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21.7. Zamawiający niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego zamieści ogłoszenie  
o udzieleniu zamówienia publicznego w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

22. Istotne warunki umowy  

22.1 . Określa projekt umowy jako załącznik do SIWZ. 

22.2.  Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osoby wskazanej w ofercie na inną o kwalifikacjach i 
doświadczeniu osoby zmienianej lub w przypadku braku możliwości zapewnienia takiej osoby o kwalifikacjach 
zgodnych z wymogami dla nauczania danego przedmiotu za zgodą Zamawiającego. 

  

23. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługuj ącej Wykonawcy w toku post ępowania udzielenie 
zamówienia  

Wykonawcom oraz innym osobom, których interes doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego 
przepisów ustawy, przysługuje prawo wniesienia odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej na zasadach 
określonych w dziale VI ustawy dla postępowań o wartości mniejszej od kwoty o której mowa w art.11 ust.8 ustawy. 
Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

Ponadto Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o 
niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej lub czynności zaniechanej do której był zobowiązany na 
podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie. 

 

23. Załączniki stanowi ące integraln ą część Specyfikacji (SIWZ)  

• Załącznik nr 1  - formularz ofertowy 
• Załącznik nr 2  - wzór oświadczenia z art. 22 
• Załącznik nr 3   - wzór oświadczenia z art. 24 
• Załącznik nr 4  - wzór wykaz osób 
• Załącznik nr 5  - wykaz usług 
• Załącznik nr 6  -  wzór umowy 
• Załącznik nr 7  - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej 

 
Opracował: 
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Załącznik nr 1  
 
 
 
 

…………………………………… 
Pieczęć wykonawcy 

 
 .......................................... 

miejscowość, data 
 
 

FORMULARZ  OFERTOWY 
 
 
W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest: 
  

„Kompleksowa usługa edukacyjna obejmuj ąca prowadzenie zaj ęć w ramach projektów POKL 
pt. „Mierzymy w stron ę gwiazd” oraz „Z wiedz ą do Europy” 

oferujemy przedmiot zamówienia za: 
 

 
CENA BRUTTO OGÓŁEM PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYNOSI ................................................................... ZŁ 

SŁOWNIE: ..................................................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………. ZŁ 

W TYM: 

ZADANIE 1: ……………………………………………………………………………………………………………………… ZŁ 

ZADANIE 2: ……………………………………………………………………………………………………………………… ZŁ 

 
UWAGA; Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą będzie zobowiązany przed podpisaniem 

umowy do przedstawienia szczegółowej kalkulacji cenowej w rozbiciu na poszczególne stanowiska. 

 
1. Cena oferowanego przedmiotu zamówienia obejmuje cały zakres przedmiotu zamówienia opisany w SIWZ. 
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz załącznikami do niej, w 

tym także wzorem umowy i nie wnosimy do nich, żadnych zastrzeżeń. 
3. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.  
4. W przypadku wyboru naszej oferty, zobowiązujemy się do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na 

warunkach określonych w SIWZ w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 
5. Oświadczamy, że przy określaniu kosztów wykonania przedmiotu umowy uwzględniliśmy wszelkie koszty niezbędne 

do realizacji przedmiotu zamówienia. 
6. Ofertę sporządzono na ………… stronach ponumerowanych kolejnymi numerami*. 
 
* należy wpisać ilość stron 

 
 
 
 

................................................. 
pieczęć i podpis osób uprawnionych  

do składania oświadczeń woli 
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Załącznik nr 2  

 

Wykonawca: 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
Składaj ąc ofert ę w post ępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na  

 
„Kompleksowa usługa edukacyjna obejmuj ąca prowadzenie zaj ęć w ramach projektów POKL 

pt. „Mierzymy w stron ę gwiazd” oraz „Z wiedz ą do Europy” 

 

oświadczamy, że spełniamy warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz.U. 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), dotyczące: 

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają 
obowiązek ich posiadania; 

2. posiadania wiedzy i doświadczenia; 

3. dysponowania odpowiednim  potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 

4. sytuacji ekonomicznej i finansowej; 

 

 
 

.........................., dnia ....................  
      Miejscowość 

................................................................... 
Podpis osoby (osób) upoważnionej do 
występowania w imieniu Wykonawcy1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
  Pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem 



 

Numer post ępowania: 271.8.2013  
 
 
 
 

 
 
 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
 

 14 

Załącznik nr 3  

 

Wykonawca: 

 
 
  
 
 
 
 

 
 

 
 

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA 
 

OŚWIADCZENIE 
Składaj ąc ofert ę w post ępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na  

 
 

„Kompleksowa usługa edukacyjna obejmuj ąca prowadzenie zaj ęć w ramach projektów POKL 
pt. „Mierzymy w stron ę gwiazd” oraz „Z wiedz ą do Europy” 

oświadczamy, że nie zachodzą wobec nas przesłanki do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego, określone w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2010 r. 
Nr 113, poz. 759 ze zm.). 

 
 
 
 
 
.........................., dnia ....................  
        Miejscowość 

 
............................................................... 

Podpis osoby (osób) upoważnionej  
do występowania w imieniu Wykonawcy 
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Załącznik nr 4  

 
 

Wykaz osób, które b ędą uczestniczy ć w wykonaniu zamówienia  
 

„Kompleksowa usługa edukacyjna obejmuj ąca prowadzenie zaj ęć w ramach projektów POKL 
pt. „Mierzymy w stron ę gwiazd” oraz „Z wiedz ą do Europy” 

 
 

1. usługi edukacyjne  
 
Zadanie 1: 
 

Lp. 
Imię i nazwisko oraz 

podstawa 
dysponowania* 

Nazwa zajęć Kwalifikacje / wymagania minimalne kadry  

1 

 
zajęcia wspomagające z j. 

angielskiego 

Wykształcenie: …………………. 
Kwalifikacje do nauczania j. angielskiego TAK/NIE * 
Staż pracy: …………………………….. 
Stopień awansu zawodowego: ………………………….. 

2 

 
zajęcia wspomagające z j. 

angielskiego 

Wykształcenie: …………………. 
Kwalifikacje do nauczania j. angielskiego TAK/NIE * 
Staż pracy: …………………………….. 
Stopień awansu zawodowego: ………………………….. 

3 

 
zajęcia wspomagające z 

matematyki 

Wykształcenie: …………………. 
Kwalifikacje do nauczania matematyki TAK/NIE * 
Staż pracy pedagogicznej: …………………………….. 
Stopień awansu zawodowego: ………………………….. 

4 

 
zajęcia wspomagające z 

matematyki 

Wykształcenie: …………………. 
Kwalifikacje do nauczania matematyki TAK/NIE * 
Staż pracy pedagogicznej: …………………………….. 
Stopień awansu zawodowego: ………………………….. 

5 

 
zajęcia z nauk 
przyrodniczych 

Wykształcenie: …………………. 
Kwalifikacje do nauczania fizyki TAK/NIE * 
Staż pracy pedagogicznej: …………………………….. 
Stopień awansu zawodowego: ………………………….. 

6 

 
zajęcia z nauk 
przyrodniczych 

Wykształcenie: …………………. 
Kwalifikacje do nauczania biologii TAK/NIE * 
Staż pracy pedagogicznej: …………………………….. 
Stopień awansu zawodowego: ………………………….. 

7 

 

zajęcia z nauk 
przyrodniczych 

Wykształcenie: …………………. 
Kwalifikacje do nauczania geografii i chemii TAK/NIE * 
Staż pracy pedagogicznej: …………………………….. 
Stopień awansu zawodowego: ………………………….. 

8 

 

zajęcia sportowe 

Wykształcenie: …………………. 
Kwalifikacje do nauczania wychowania fizycznego TAK/NIE * 
Trener piłki nożnej TAK/NIE * 
Staż pracy pedagogicznej: …………………………….. 
Stopień awansu zawodowego: ………………………….. 

9 

 

zajęcia sportowe 

Wykształcenie: …………………. 
Kwalifikacje do nauczania wychowania fizycznego TAK/NIE * 
Staż pracy pedagogicznej: …………………………….. 
Stopień awansu zawodowego: ………………………….. 

10 

 

warsztaty z j. angielskiego 

Wykształcenie: …………………. 
Kwalifikacje do nauczania j. angielskiego TAK/NIE * 
Staż pracy pedagogicznej: …………………………….. 
Stopień awansu zawodowego: ………………………….. 

11 
 

warsztaty z j. angielskiego Native speaker języka angielskiego 
Doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą: …………………… 
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12 

 

zajęcia artystyczne 

Wykształcenie: …………………. 
Kwalifikacje do nauczania j. angielskiego TAK/NIE * 
Staż pracy pedagogicznej: …………………………….. 
Stopień awansu zawodowego: ………………………….. 

13 
 

zajęcia psychologiczno – 
pedagogiczne 

Wykształcenie: …………………. 
Staż pracy: …………………………….. 

 
Zadanie 2: 
 

Lp. Imię i nazwisko oraz 
podstawa dysponowania Nazwa zajęć Kwalifikacje / wymagania minimalne kadry  

1 

 

Kółko matematyczne 

Wykształcenie: …………………. 
Kwalifikacje do nauczania matematyki TAK/NIE * 
Staż pracy pedagogicznej: …………………………….. 
Stopień awansu zawodowego: ………………………….. 

2 

 
Zajęcia wyrównawcze z 

matematyki 

Wykształcenie: …………………. 
Kwalifikacje do nauczania matematyki TAK/NIE * 
Staż pracy pedagogicznej: …………………………….. 
Stopień awansu zawodowego: ………………………….. 

3 

 

Kółko humanistyczne 

Wykształcenie: …………………. 
Kwalifikacje do nauczania języka polskiego lub historii TAK/NIE * 
Staż pracy pedagogicznej: …………………………….. 
Stopień awansu zawodowego: ………………………….. 

4 

 
Zajęcia wyrównawcze z j. 

polskiego 

Wykształcenie: …………………. 
Kwalifikacje do nauczania języka polskiego TAK/NIE * 
Staż pracy pedagogicznej: …………………………….. 
Stopień awansu zawodowego: ………………………….. 

5 

 
Zajęcia wyrównawcze z j. 

angielskiego 

Wykształcenie: …………………. 
Kwalifikacje do nauczania języka angielskiego TAK/NIE * 
Staż pracy: …………………………….. 
Stopień awansu zawodowego: ………………………….. 

6 

 
Zajęcia rozwijające 

umiejętności z j. 
angielskiego 

Wykształcenie: …………………. 
Kwalifikacje do nauczania języka angielskiego TAK/NIE * 
Staż pracy: …………………………….. 
Stopień awansu zawodowego: ………………………….. 

7 

 
Zajęcia z logopedą dla 

dzieci z wadami wymowy 

Wykształcenie: …………………. 
Kwalifikacje do prowadzenia zajęć logopedycznych TAK/NIE * 
Staż pracy: …………………………….. 

8 
 

Zajęcia z psychologiem Wykształcenie: …………………. 
Staż pracy: …………………………….. 

9 
 

Indywidualne zajęcia z 
psychologiem 

Wykształcenie: …………………. 
Staż pracy: …………………………….. 

10 

 

Zajęcia z pedagogiem 
Wykształcenie: …………………. 
Staż pracy pedagogicznej: …………………………….. 
Stopień awansu zawodowego: ………………………….. 

11 

 
Indywidualne zajęcia z 

pedagogiem 

Wykształcenie: …………………. 
Staż pracy pedagogicznej: …………………………….. 
Stopień awansu zawodowego: ………………………….. 

12 

 

Zajęcia sportowe 

Wykształcenie: …………………. 
Kwalifikacje do nauczania wychowania fizycznego TAK/NIE * 
Staż pracy pedagogicznej: …………………………….. 
Stopień awansu zawodowego: ………………………….. 
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13 

 

Zajęcia sportowe 

Wykształcenie: …………………. 
Kwalifikacje do nauczania wychowania fizycznego TAK/NIE * 
Staż pracy pedagogicznej: …………………………….. 
Stopień awansu zawodowego: ………………………….. 

14 

 

Zajęcia sportowe 

Wykształcenie: …………………. 
Kwalifikacje do nauczania wychowania fizycznego TAK/NIE * 
Staż pracy pedagogicznej: …………………………….. 
Stopień awansu zawodowego: ………………………….. 

15 

 

Zajęcia sportowe 

Wykształcenie: …………………. 
Kwalifikacje do nauczania wychowania fizycznego TAK/NIE * 
Staż pracy pedagogicznej: …………………………….. 
Stopień awansu zawodowego: ………………………….. 

16 

 

Zajęcia sportowe 

Wykształcenie: …………………. 
Kwalifikacje do nauczania wychowania fizycznego TAK/NIE * 
Staż pracy pedagogicznej: …………………………….. 
Stopień awansu zawodowego: ………………………….. 

 
 
* - niepotrzebne skre ślić  
 
Jeżeli wykonawca z osobami wskazanymi w tabeli  pozost aje w stosunku umowy cywilno prawnej lub pracy nie 
jest zobowi ązany wskazywa ć  podstawy do dysponowania osob ą.  
 
 
 
 
 
 
 

................................................. 
pieczęć i podpis osób uprawnionych  

do składania oświadczeń woli 
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Załącznik nr 5  
 
 
 
 

POSIADANIE WIEDZY I DOŚWIADCZENIA - WYKAZ USŁUG EDUKACYJNYCH 
 

Data:  ................................................. 
Nazwa Wykonawcy:………………………………………………………………………… 

 
 

Lp. Nazwa usługi Termin 
realizacji 

Nazwa i adres 
Zleceniodawcy 

Warto ść 
usługi 
PLN 

1 
 
 
 

   

 
................................................. 

pieczęć i podpis osób uprawnionych  
do składania oświadczeń woli 
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Załącznik nr 6  

 
 
 

PROJEKT UMOWY 
Nr ……………… 

 
 

Zawarta dnia …………….2013 r. pomiędzy  

Gmin ą Opatowiec, ul. Rynek 3, 28-520 Opatowiec 

reprezentowaną przez  

………………. – Wójta Gminy Opatowiec 

zwanym dalej Zleceniodawcą  

a  

………………………………………………. 
zwanym dalej Zleceniobiorcą 
o następującej treści 

§ 1 

1. Zleceniodawca powierza, a zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonywania zadań polegających na wykonywaniu 
czynności określonych w SIWZ w ramach projektów: „Mierzymy w stron ę gwiazd” oraz „Z wiedz ą do Europy”  z  
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

§ 2 

Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonywać powierzone w § 1 czynności w okresie od podpisania umowy do 
……………... w miejscu wskazanym przez Zleceniodawcę. 

§ 3 

Zleceniobiorca w ramach zaoferowanej ceny  w  § 4 zobowiązany jest do: 
 
1. Zapewnienia kadry dydaktycznej do przeprowadzenia zajęć w ilościach i czasie określonym w opisie przedmiotu 

zamówienia.  
2. Do dostarczenia w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy programu nauczania poszczególnych zajęć ze 

wskazaniem przewidywanego wymiaru godzin szkoleniowych. 
3. Do prowadzenia zajęć edukacyjnych zgodnie z harmonogramem projektu, oraz osiągnięcia założonych celów i 

rezultatów, 
4. Do informowania uczestników projektu  o współfinansowaniu zajęć ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego,  
5. Do dokumentowania prowadzonych zajęć edukacyjnych za pomocą dziennika zajęć, który będzie zawierał m.in. 

harmonogram zajęć, informację na temat przebiegu realizacji zajęć, listę obecności na zajęciach oraz kartę pracy 
nauczyciela.  

6. Do sporządzenia raz w miesiącu pisemnych sprawozdań obejmujących realizację zajęć. 
7. Do opracowania i przeprowadzenia 2 ankiet (po 50% zaplanowanych zajęć i na zakończenie wykonywania usługi 

edukacyjnej) monitorujących stopień zadowolenia uczestników, jakość prowadzonych zajęć i poziom osiągnięcia 
założonych celów projektu oraz dokonania analiz podsumowujących wyniki tych ankiet.  

8. Do przekazywania Zamawiającemu po zakończeniu  każdego miesiąca świadczenia usługi w terminie 7 dni 
dokumentacji związanej z wykonaniem umowy.  Przekazanie dokumentacji Zamawiającemu jest podstawą do 
wystawienia faktury przez Wykonawcę.  

9. Do zapewnienia Zamawiającemu oraz osobom przez niego upoważnionym wstępu na zajęcia edukacyjne 
prowadzone w ramach przedmiotowego zamówienia. 

10. Do ścisłej współpracy z osobami nadzorującymi projekt oraz  dyrektorami szkół, w których realizowane są zajęcia 
edukacyjne 

11. Do ochrony powierzonych mu informacji, które mogą stanowić dane osobowe uczniów, zwłaszcza informacji 
wrażliwych, zgodnie z ustawą  z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, 

12. Do wskazania  w umowach z osobami trzecimi informacji, że ich wynagrodzenie współfinansowane jest ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

13. Do natychmiastowego informowania Zamawiającego o przypadkach realizacji usługi niezgodnej 
z założeniami w projekcie. 
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§ 4 

1. Zleceniobiorca za wykonane czynności określone w § 1 otrzyma wynagrodzenie łączne w wysokości …………… zł 
(słownie: …………………. zł.) brutto, w tym: Zadanie 1: …………………………………………. (słownie: 
……………………… zł), Zadanie 2: …………………………….……………. (słownie: ……………………………… zł). 

2.   Należność z tytułu świadczenia usługi będzie wypłacana w ratach miesięcznych zgodnie z ilością realizowanych w 
danym miesiącu czynności. Potwierdzenia realizacji czynności dokonuje Zamawiający. 

3. Wypłacanie wynagrodzenia będzie dokonywane w terminie 14 dni od przekazywania środków przez instytucję 
pośredniczącą. 

4. Podstawą ustalenia wynagrodzenia o którym mowa w ust. 2 jest szczegółowa kalkulacja przekazana przez 
Zleceniobiorcę, Zleceniodawcy na zasadach opisanych w ofercie cenowej. 

 

§ 5 

1. Umowa może być wypowiedziana przez każdą ze Stron z zachowaniem 1-miesięcznego okresu. Zleceniobiorca  
w takim przypadku otrzyma wynagrodzenie miesięczne obliczone proporcjonalnie do faktycznie wykonywanych 
czynności przyjmując za podstawę liczę dni w danym miesiącu do liczby dni wykonywanych usług. 

2. W przypadku niewykonywania Umowy lub nienależytego wykonywania Umowy spowodowanej brakiem umiejętności 
i doświadczenia, które Zleceniobiorca w złożonej ofercie wpisał, że posiada to Zleceniodawcy przysługuje prawo 
rozwiązania Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym  

3. Zleceniobiorca ponosi wobec Zleceniodawcy odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy. 
Za każdy przypadek stwierdzonego niewykonania lub nienależytego wykonania umowy kara umowna wynosi 10% 
miesięcznego wynagrodzenia brutto, a w przypadku stwierdzenia okoliczności o których mowa w ust. 2 kara umowna 
wynosi 3-krotności miesięcznego wynagrodzenia brutto. Kary podlegają sumowaniu.  

 

§ 6 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej. 
 

§ 7 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 
 

§ 8 

Ewentualne spory wynikłe w trakcie realizacji tej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowy dla siedziby 
Zleceniodawcy. 

 

§ 9 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Zleceniobiorcy,  jeden 
egzemplarz do dokumentacji oraz jeden egzemplarz dla Zleceniodawcy 
 
 

Zleceniodawca       Zleceniobiorca  
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Załącznik nr 7 do SIWZ  
 
 
 
 
............................................................... 
(pieczęć, nazwa, adres Wykonawcy) 

 

 
 

OOŚŚWWIIAADDCCZZEENNIIEE  OO  PPRRZZYYNNAALLEEŻŻNNOOŚŚCCII  DDOO  TTEEJJ  SSAAMMEEJJ  GGRRUUPPYY  KKAAPPIITTAAŁŁOOWWEEJJ    
ZZGGOODDNNIIEE  ZZ  AARRTT..  2244  uusstt ..  22    ppkktt ..55  

 
 
 
 
 Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: 
Kompleksowa usługa edukacyjna obejmuj ąca prowadzenie zaj ęć w ramach projektów POKL pt.  
„Mierzymy w stron ę gwiazd” oraz „Z wiedz ą do Europy”  zgodnie z  ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 
zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010 r.  Nr 113, poz. 759 późn. zm.) oświadczam, że: 

 

• należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 2 pkt. 5 ustawy, w zał ączeniu przedkładam list ę 

• nie nale żę do grupy kapitałowej * 

 

 

 

* niepotrzebne skreślić  
 
 
 
Miejsce, data ................................................ 

………………………………….……………… 
(podpis osoby uprawnionej do składania  
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 

 


