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 INSTRUKCJA OGÓLNA 

 

1. Zamawiający 

Powiat Świdnicki w Świdniku reprezentowany przez Starostę Powiatu Mirosława Króla, 

w imieniu którego działa Pani Małgorzata Warszyńska, 

Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 im. C. K. Norwida w Świdniku 

na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd Powiatu w Świdniku Uchwałą 

nr 102/28/11 z dnia 9 września 2011r. 

ul. Okulickiego 13, 21-040 Świdnik 

telefon/fax. 81 751 23 94 

strona internetowa: www.zsnorwid.swidnik.pl 

e-mail: sekretariat@zsnorwid.swidnik.pl 

REGON 000189285,  NIP 7131096122 

 

2. Tryb udzielenia zamówienia i wartość zamówienia  

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 

w związku z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami ) zwanej dalej „ustawą Pzp”.  

 

3. Uwagi ogólne 

1) Zamawiający oczekuje, że oferenci zapoznają się dokładnie z treścią niniejszej Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ). 

2) Wykonawca ponosi ryzyko nieterminowego dostarczenia wszystkich wymaganych informacji 

i dokumentów, przedłożenia oferty nie w pełni odpowiadającej pod każdym względem 

niniejszej SIWZ.  

3) Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców. Wizji lokalnej oferenci dokonają 

indywidualnie. 

 

4. Opis przedmiotu zamówienia 

1) Przedmiotem zamówienia są usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie dodatkowych 

zajęć dla uczestników/uczestniczek projektu pt. „Więcej wiem, więcej potrafię, więcej 

mogę", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój 

wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności 

i jakości szkolnictwa zawodowego. 

2) Celem ogólnym projektu jest podniesienie atrakcyjności, efektywności i jakości 

szkolnictwa zawodowego oraz wzrost aktywności i mobilności zawodowej 300 

uczniów/uczennic Zespołu Szkół nr 1 im. C. K. Norwida w Świdniku (Zasadnicza Szkoła 

Zawodowa nr 2, Technikum nr 2, Technikum Uzupełniające dla młodzieży nr 2) 

prowadzący do zwiększenia szans na zatrudnienie na rynku pracy. Cel ten będzie 

realizowany poprzez następujące cele szczegółowe:  

a) zdobycie nowych kwalifikacji i umiejętności zawodowych, 

b) zapoznanie się z praktycznymi elementami wykonywania zawodu, 

c) unowocześnienie bazy dydaktycznej szkoły, 

d) zdobycie przez uczniów wiedzy w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej, 

e) przygotowanie uczniów do funkcjonowania na rynku pracy, 

f) zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych. 
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3)  Przedmiot zamówienia składa się z następujących części:  

 

CZĘŚĆ NR 1 

Cykl dodatkowych zajęć praktycznych -dodatkowe zajęcia zawodowe -Technologia informacyjna 

w hotelarstwie i usługach żywieniowych - grupa 10 os. Ilość godzin: 60. Zajęcia prowadzone 

w dni nauki szkolnej, min 2 godz./tydz. (możliwość realizacji zaj. również w blokach 

weekendowych oraz w ferie za zgodą IP).  

Podczas zajęć uczniowie/uczennice nabędą umiejętności sprawnego posługiwania się Internetem 

i korzystania z dostępnych źródeł informacji oraz poznają możliwości specjalistycznego 

oprogramowania komputerowego wykorzystywanego w branży gastronomicznej. Program zajęć 

obejmie realizację następujących zagadnień: możliwości wykorzystania technologii informacyjnej 

w branży gastronomicznej; reklama firmy z wykorzystaniem technologii informatycznych, 

multimedia; wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego do sporządzania dokumentów związanych 

z działalnością firmy gastronomicznej; oprogramowanie wspomagające działania nowoczesnej 

firmy gastronomicznej; możliwości, jakie oferuje współczesna e-gospodarka. 

 

CZĘŚĆ NR 2 

Cykl dodatkowych zajęć praktycznych -dodatkowe zajęcia zawodowe -Profesjonalna 

i nowoczesna obsługa klienta - grupa 10 os. Ilość godzin: 60. Zajęcia prowadzone w dni nauki 

szkolnej, min. 2 godz./tydz. oraz min. 5 godz. w blokach weekendowych oraz w ferie.  

Podczas zajęć uczniowie/uczennice nabędą umiejętności zawodowe dostosowane do potrzeb 

lokalnego rynku pracy. Program zajęć obejmie: podstawowe pojęcia z zakresu obsługi klienta 

w porcie lotniczym i w zakładach współpracujących typu: hotel, biuro podróży, zakład 

gastronomiczny; obsługa pasażerów w porcie lotniczym; obsługa klienta w zakładzie hotelarskim; 

obsługa kelnerska gości w gastronomii hotelowej; obsługa klienta biura podróży; zastosowanie 

Internetu w usługach turystycznych i gastronomicznych. 

 

CZĘŚĆ NR 3 

cykl dodatkowych zajęć praktycznych -dodatkowe zajęcia zawodowe -Dekoracje florystyczne 

w  gastronomii - grupa 10 os. Ilość godzin: 100. Zajęcia prowadzone w dni nauki 

szkolnej, 2  godz./tydz. oraz min. 5 godz. w blokach weekendowych oraz w ferie.  

Podczas zajęć uczniowie/uczennice zdobędą dodatkowe umiejętności dekoracji wnętrz i stołów, 

co poszerzy ich kwalifikacje zawodowe. Program zajęć obejmie następujące zagadnienia: botanika; 

materiałoznawstwo; teoria barw i kompozycji; stylizacja wnętrz materiałem roślinnym w hotelach, 

biurach, sklepach, rezydencjach, kościołach, mieszkaniach, stoiskach targowych, konferencjach 

itp.; kompozycje okolicznościowe i techniki ich układania; florystyka ślubna i florystyka żałobna; 

artystyczne pakowanie prezentów metodą floralną; dekoracje kwiatów doniczkowych; stroiki 

świąteczne: Wielkanoc, Boże Narodzenie; dekoracje stołów i wnętrz; wykonywanie dekoracji 

roślinnych różnego typu: bankiet, przyjęcie zasiadane, szwedzki stół, kinder party, urodziny, ślub; 

biżuteria floralia; techniki suszenia i utrwalania kwiatów; kompozycje z suszu. 

 

CZĘSC NR 4 

cykl zajęć wspomagających poruszanie po rynku pracy - doradztwo edukacyjno - zawodowe 

(zajęcia indywidualne, 50 uczniów/uczennic). Ilość godzin: 50os. x 2godz, łącznie 100 godz. 

(2 godz./los.), min. 1 x w tyg. (w zależności od indywidualnych możliwości uczniów objętych 

wsparciem).  
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Podczas zajęć uczniowie/uczennice podniosą poziom kompetencji zawodowych, społecznych 

i osobowościowych oraz uświadomią sobie znaczenie systematycznej nauki, kształcenia 

uzupełniającego oraz samodoskonalenia dla osiągnięcia zdecydowanie wyższej, lepszej pozycji 

na starcie własnej ścieżki zawodowej. Działania ujęte w ramach projektu będą miały formę 

indywidualnych spotkań ze specjalistą- psychologiem, w ramach których nastąpi: ustalenie zasad 

współpracy i komunikacji podczas spotkania, przeprowadzenie badania testem preferencji 

zawodowych, przeprowadzenie badania diagnostycznego oczekiwań edukacyjno -zawodowych, 

omówienie wyników badania testem preferencji zawodowych pod kątem zaplanowania 

i opracowania indywidualnego planu edukacyjno-zawodowego; wskazanie nowoczesnych technik 

poszukiwania zatrudnienia; omówienie i praktyczne przygotowanie dokumentów aplikacyjnych; 

zapoznanie z wybranymi technikami kontaktu interpersonalnego oraz planowania i realizacji 

celów. 

 

CZĘŚĆ NR 5 
cykl dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównujących - zajęcia wyrównawcze z j. polskiego - 

grupa 10 os. Ilość godzin: 60. , min. 1 x w tyg. w dni nauki szkolnej oraz możliwość prowadzenia 

zajęć w blokach weekendowych oraz w ferie.  

Podczas zajęć uczniowie/uczennice powtórzą i utrwalą zakres materiału z języka polskiego, 

udoskonalą umiejętności językowe, wyrównają braki edukacyjne w tym zakresie. Program zajęć 

obejmuje m.in. następujące zagadnienia: podstawowe wyróżniki utworu literackiego 

oraz właściwości różnych rodzajów i gatunków literackich; podstawowe procedury analizy utworu 

literackiego; zasady kompozycji dłuższych wypowiedzi pisemnych i ustnych; analizowanie 

i korygowanie błędów językowych; czytanie ze zrozumieniem; interpretacja i analiza fragmentu 

utworu w kontekście całości. 

 

CZĘŚĆ NR 6 

cykl dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównujących - zajęcia wyrównawcze z matematyki - 

grupa 10 os. Ilość godzin: 60, min. 1 x w tyg. W dni nauki szkolnej.  

Podczas zajęć uczniowie/uczennice wyrównają wiedzę z matematyki oraz wyrównają deficyty 

w zakresie wskazanym w standardach egzaminacyjnych. Program zajęć przybliży podstawowe 

wiadomości o funkcji liniowej, kwadratowej, wielomianach, funkcji wymiernej, ciągach, 

logarytmach, funkcjach trygonometrycznych, jak również najważniejsze elementy planimetrii 

i stereometrii. 

 

4)  Wyżej wymienione zajęcia pozalekcyjne będą odbywały się na terenie Zespołu Szkół nr 1 

im. C.K. Norwida w Świdniku, ul. Okulickiego 13, 21-040 Świdnik  

5) Zamawiający udostępni na czas trwania zajęć sale lekcyjne. 

6) Zajęcia realizowane są w ramach projektu pt.: ”Więcej wiem, więcej potrafię, więcej mogę”, 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego 

 

Kody ustalone ze Wspólnego Słownika Zamówień / Nazwa 

80000000-4  Usługi edukacyjne i szkoleniowe 

80.20.00.00-6  Usługi szkolnictwa średniego 
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5. Termin wykonania zamówienia 

Wymagany termin realizacji zadania od dnia podpisania umowy do 10.06.2013r. 

 

6. Zamówienia uzupełniające 

Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania zamówień uzupełniających, o których mowa 

w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamówienia uzupełniające stanowić 

mogą nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegają na powtórzeniu tego 

samego rodzaju zamówień.        

 

7. Podwykonawcy 

1) Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie usługi przez podwykonawców. 

2) W przypadku gdy Wykonawca zamierza powierzyć realizację całości lub części 

zamówienia podwykonawcom, powinien w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik 

do niniejszej SIWZ przedstawić wykaz prac zleconych podwykonawcom. 

3) Zlecenie wykonania części usługi podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy 

wobec Zamawiającego za wykonanie tej części usługi. Wykonawca jest odpowiedzialny 

za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i jego pracowników w takim samym 

stopniu jak za własne działania, uchybienia lub zaniedbania. 

 

8. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z Wykonawcami 

oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych 

do porozumiewania się z Wykonawcami: 

1)  Wszelką korespondencję należy przekazywać w formie pisemnej na adres:  

Zespół Szkół nr 1 im. C. K. Norwida w Świdniku, ul. Okulickiego 13, 21-040 Świdnik, fax. 81 751 

23 94, e-mail: sekretariat(@)zsnorwid.swidnik.pl, z dopiskiem: Wykonanie usługi edukacyjnej 

w ramach projektu „Więcej wiem, więcej potrafię, więcej mogę" 

2) Zamawiający dopuszcza składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji 

za pomocą poczty elektronicznej oraz faksu.  Każda ze stron postępowania niezwłocznie 

na żądanie drugiej strony, potwierdza fakt otrzymania korespondencji przekazanej 

za pomocą poczty elektronicznej lub faksu. 

3) Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest 

  w zakresie procedury przetargowej: koordynator projektu - Agnieszka Baraniak, 

  tel. 81 751-23-95,  email: sekretarz@zsnorwid.swidnik.pl. 

 

Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za skutki braku zachowania przez Wykonawców 

powyższych wymogów. 

 

9. Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących treści SIWZ  

1) Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich 

wątpliwości związanych ze SIWZ, przedmiotem zamówienia, sposobem przygotowania 

i złożenia oferty, kierując swoje zapytania na piśmie.  

Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:  

a) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – 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 ofert.  
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2)  Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał 

specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania i zamieszcza 

na swojej stronie: www.zsnorwid.swidnik.pl. 

3) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 

zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji 

zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację 

istotnych warunków zamówienia i zamieszcza ją także na swojej stronie: www.zsnorwid.swidnik.pl 

4)  Modyfikacje są każdorazowo wiążące dla Wykonawców. 

5) W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający 

przedłuży termin składania ofert. W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawca 

i Zamawiającego odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi. 

 

10. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 

spełniania tych warunków.  

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: 

1) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania: 

Zamawiający jest zobowiązany do stosowania rozporządzenia MEN z dnia 12 marca 2009 r. 

w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół 

i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia oraz 

lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2009 r. nr 50 poz. 400 

z późniejszymi zmianami). 
Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku – Ocena spełnienia warunku nastąpi w oparciu 

o metodę 0-1 na zasadzie kwalifikacji „spełnia/nie spełnia”, na podstawie dołączonego do oferty 

Oświadczenia zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, którego wzór stanowi zał. nr 3 do SIWZ. 

 

2) Posiadania wiedzy i doświadczenia: 

W celu wykazania spełnienia tego warunku Wykonawca musi wykazać, że w ciągu ostatnich 

3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy - w tym okresie, zrealizował minimum jedną usługę obejmującą prowadzenie 

dodatkowych zajęć dla uczniów w szkole zawodowej dla młodzieży lub posiada  doświadczenie 

na stanowisku nauczyciela w szkolnictwie zawodowym. 
Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku – Ocena spełnienia warunku nastąpi w oparciu 

o metodę 0-1 na zasadzie kwalifikacji „spełnia/nie spełnia”, na podstawie dołączonego do oferty 

Oświadczenia zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy PZP, którego wzór stanowi zał. nr 3 do SIWZ.  

 

3) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia; 

W celu wykazania spełnienia tego warunku Wykonawca musi wykazać, że dysponuje 

lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia posiadającymi 

odpowiednie uprawnienia: 

CZĘSĆ OD 1 DO 6: 

a) ukończone studia wyższe lub wyższe zawodowe, 

b) ukończenie studiów wyższych, studiów lub kursów związanych z tematyką zajęć 

w zakresie objętym zamówieniem; 

c) posiadane kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela (zgodnie 

z rozporządzeniem MEN z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji 
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wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można 

zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia oraz lub ukończonego 

zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2009 r. nr 50 poz. 400 z późniejszymi 

zmianami); 

c) posiadany co najmniej stopień nauczyciela kontraktowego. 
Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku – Ocena spełnienia warunku nastąpi w oparciu o 

metodę 0-1 na zasadzie kwalifikacji „spełnia/nie spełnia”, na podstawie dołączonego do oferty zał. nr 5 

do SIWZ.  

 

4) Sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

Zamawiający nie precyzuje szczegółowych warunków udziału w postępowaniu w powyższym 

zakresie. 

 

Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca 

spełnił. Niespełnienie któregokolwiek z powyższych warunków spowoduje wykluczenie 

Wykonawcy z postępowania.  

 

11. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 

 

Dokumenty, o których niżej mowa mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę uprawnioną do jego 

reprezentowania. Jeżeli złożone kserokopie dokumentów będą nieczytelne lub będą budzić 

wątpliwości, co do ich prawdziwości, Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału 

lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu. W przypadku, gdy załączone do oferty dokumenty 

zostały sporządzone w języku obcym (w tym dokumenty składane przez Wykonawcę 

zagranicznego) niezbędne jest przedstawienie ich tłumaczenia na język polski poświadczone przez 

Wykonawcę. 

 

1) W celu potwierdzenia ważności oferty i spełnienia wymaganych warunków Wykonawca 

załączy do oferty następujące dokumenty i oświadczenia według poniższych zasad: 

a) Parafowany przez Wykonawcę wzór umowy i załącznika do niej (zał. nr 1 do SIZW) 

b) Formularz ofertowy ( zał. nr 2 do SIWZ); 

c) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3 do SIWZ), 

d) Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do jego wykluczenia z art. 24 ust. 1 PZP (zał. 

nr 4 lub 4A do SIZW); 

e) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z opisem 

posiadanych kwalifikacji i doświadczenia(zał. nr 5 do SIWZ); 

f) Program zajęć (zał. nr 6 do SIWZ); 

g) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, 

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

wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku 

do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy (tj. zał. nr 3). 

h) Pełnomocnictwo, w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik 

2) Wykonawcy zagraniczni: 

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 
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zamieszkania potwierdzający, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - 

wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków 

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert  

 

12. Zasady udziału w postępowaniu Wykonawców występujących wspólnie 

1) Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika 

 do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego 

2) Wykonawcy występujący wspólnie, dokumentują spełnienie warunków, o których mowa 

w pkt. 10 niniejszej SIWZ oraz składają dokumenty, o których mowa w pkt. 11 niniejszej 

SIWZ na zasadach tam określonych. 

3) Każdy z Wykonawców indywidualnie przedstawia dokumenty: zał. nr 3 

4) Pozostałe dokumenty Wykonawcy składają wspólnie. 

5) Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie 

lub nienależyte wykonanie zobowiązań 

 

13. Wymagania dotyczące wadium 

W przedmiotowym postępowaniu nie jest wymagane wadium. 

 

14. Opis sposobu przygotowywania ofert 

1)  Oferenci zobowiązani są przedstawić ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi 

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, biorąc pod uwagę przedmiot zamówienia 

w zakresie określonym w materiałach Przetargowych oraz dokonanej przez siebie wizji 

lokalnej. Ofertę należy złożyć w oryginale w 1 egzemplarzu.  

2) Na ofertę składają się dokumenty wymienione w punkcie 11.1. 

3) Przedstawienie propozycji rozwiązań alternatywnych lub wariantowych nie będzie brane pod 

uwagę. 

4) Oferta musi być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej dowolną trwałą i czytelną 

techniką. 

5) Oferta i załączone do niej oświadczenia i dokumenty, wymagane przez Zamawiającego, 

sporządzone przez Wykonawcę muszą być podpisane przez Wykonawcę lub osobę 

upoważnioną do reprezentowania go, czego dowód winien się znaleźć w ofercie. 

6) Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być dokonane w sposób czytelny 

parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.  

7) Wszystkie strony oferty, w kolejności wskazanej w formularzu ofertowym, powinny być spięte 

(zszyte) w sposób zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.  

8) Materiały niewymagane przez Zamawiającego, tj. niestanowiące oferty (druki i foldery 

reklamowe) powinny być wyraźnie oznaczone i oddzielone od oferty. 

9) Wykonawca zastrzega tę część oferty, która zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 

1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / Dz. U. z 2003 r. Nr 153,poz. 1503 z późn. 

zm./ stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa. Część ta powinna być oddzielona od pozostałej 

i zaopatrzona napisem – „POUFNE”.  

10) Ofertę należy umieścić w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości 

bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem 

Wykonawcy, zaadresowane do Zamawiającego i opisane wg poniższego wzoru:  
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nazwa (firma) Wykonawcy 

adres Wykonawcy  

 

 

Zespół Szkół im. C. K. Norwida w Świdniku 

Ul. Okulickiego 13, 21-040 Świdnik  

 

Oferta na:  

Wykonanie usługi: usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie dodatkowych zajęć dla 

uczestników projektu pt. „Więcej wiem, więcej potrafię, więcej mogę"  

 

Oferta w części…………… 

 

 

Nie otwierać przed 24.10.2012 r. przed godz. 15
00

 

 

15. Oferty częściowe i wariantowe 

 1) Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. 

Ofertę na każdą z części zamówienia (według wykazu zawartego w pkt. 4.3 SIZW) należy 

sporządzić na oddzielnym formularzu ofertowym (zał. nr 2 do SIZW) na podstawie kalkulacji 

własnej. 

2) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych w rozumieniu art. 

2 pkt. 7 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

 

16. Opis sposobu obliczenia ceny oferty 

a) Cenę oferty należy ustalić na podstawie kalkulacji własnej, biorąc pod uwagę przedmiot 

zamówienia w zakresie określonym w materiałach przetargowych oraz posiadane 

kwalifikacje, doświadczenie oraz posiadany stopień awansu zawodowego.   

b) Cena oferty wynika z wypełnionego formularza oferty. 

c) Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia musi być przedstawiona następująco: cena 

za wykonanie zadania bez podatku VAT, podatek VAT, łącznie należność z podatkiem VAT 

(cena oferty). 

d)  W przypadku wykonawców niebędących płatnikiem podatku VAT w formularzu 

ofertowym w wierszu „w tym podatek VAT w kwocie” należy umieścić zapis „nie 

dotyczy” 

e) Cena może być tylko jedna. 

f) Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania). 

g) Stawki nie będą indeksowane i nie mogą ulec zmianie.  

h) Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

Zamawiający nie zapewnia zwolnienia Wykonawcy z żadnych podatków, opłat, ceł, cen 

materiałów, transportu itp., ani nie będzie też zwracał żadnych kar należnych 

z jakiegokolwiek tytułu. 

 

17. Waluty obce 

Zamawiający przewiduje rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą wyłącznie 

w walucie polskiej PLN. Nie dopuszcza się rozliczeń w innej walucie niż PLN. 
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18. Zmiana i wycofanie oferty 

Wykonawca może wprowadzać zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonych ofert 

pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzaniu zmian, 

poprawek itp. przed upływem termin składania ofert.  

Powiadomienie o wprowadzaniu zmian musi być złożone według takich samych wymagań jak 

składana oferta odpowiednio oznakowana dodatkowo z dopiskiem "ZMIANA". 

Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania 

poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (według takich samych zasad jak wprowadzanie 

zmian i poprawek) z napisem na zewnętrznej kopercie "WYCOFANIE".  

Koperty oznaczone napisem "WYCOFANIE" będą otwierane w pierwszej kolejności 

i po stwierdzeniu poprawności postępowania wykonawca oraz zgodności ze złożonymi ofertami, 

koperty wewnętrzne ofert wycofanych nie będą otwierane. Koperty oznaczone dopiskiem 

"ZMIANA" zostaną otwarte przy otwieraniu ofert, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu 

poprawności procedury dokonywania zmian zostaną dołączone do oferty. 

 

19. Miejsce oraz termin składania ofert 

Ofertę w zamkniętym opakowaniu, zapieczętowanym w sposób gwarantujący zachowanie 

poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert należy 

złożyć w Zespole Szkół nr 1 im. C. K. Norwida w Świdniku, ul. Okulickiego 13, 21-040 Świdnik, 

sekretariat szkoły, II pietro.  

nie później niż do dnia  24.10.2012 r.  do godziny 14
30 

Potwierdzeniem złożenia oferty będzie oznakowanie jej podczas składania w sekretariacie szkoły 

polegające na odnotowaniu na kopercie terminu jej złożenia (dzień, godzina). 

Oferty, które wpłyną do ZAMAWIAJĄCEGO po wyznaczonym terminie składania ofert będą 

zgodnie z art. 84 ust. 2 PZP niezwłocznie odsyłane bez otwierania. 

 

20. Otwarcie ofert 

Otwarcie ofert nastąpi dnia 24.10.2012 r. o godzinie 15
00

 w siedzibie Zamawiającego w sali 

nr 65. Otwarcie ofert jest jawne. 

 

21. Termin związania ofertą 

1) Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni.  

2) Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

3) Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania 

ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu 

związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu 

o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

 

22. Tryb oceny ofert 

1)Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków wymaganych od wykonawców według 

formuły „spełnia – nie spełnia" na podstawie dokumentów i oświadczeń wymienionych w pkt. 

11 SIWZ. 

2) Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych 

przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, 

lub którzy nie złożyli pełnomocnictw albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego 

oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, zawierające błędy 
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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 usługi wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później 

niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 

3) Zamawiający wezwie także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień 

dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy. 

4) Zamawiający poprawia w ofercie: 

      a) oczywiste omyłki pisarskie, 

      b) oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek, 

      c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia niepowodujące istotnych zmian w treści oferty 

  – niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

     Oferta Wykonawcy, który w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się 

na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy, będzie podlegała odrzuceniu 

5) Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego 

zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym 

wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza 

do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

23. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty 

          Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: 

Lp. kryterium wartość 

1. Cena oferty 50% 

2. Ocena programu zajęć  20% 

3. Stopień awansu zawodowego nauczyciela 10% 

4 Dodatkowe kwalifikacje przydatne w prowadzeniu 

realizowanego przez nauczyciela programu zajęć – liczba 

ukończonych studiów podyplomowych, kursów, szkoleń 

20% 

 

24. Sposób oceny ofert według ustalonych kryteriów 

Ocena ofert zostanie przeprowadzona wyłącznie w oparciu o przedstawione wyżej kryteria. 

Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez 

Wykonawców w zakresie każdego z kryterium. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu 

wymagania określone w każdym kryterium otrzyma maksymalną ilość punktów. Pozostałym 

ofertom wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza ilość 

punktów. 

Oceny ofert w zakresie przedstawionych powyżej kryteriów zostaną dokonane według 

następujących zasad: 

1) Ocena ofert dokonywana będzie w kryterium: ceny oferty  

 cena brutto (obejmująca wszystkie koszty związane z realizacją umowy zlecenia) za realizację 

całego zamówienia – według następującego wzoru: 
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           najniższa cena ofertowa brutto 

C=   –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– x 50%  

            cena oferty badanej brutto 

 2)  Ocena programu zajęć, w tym:  

 a) zgodność merytoryczna oferty z zakresem projektu:  - 0 – 10 pkt  

 b) przewidywane efekty realizacji programu zajęć  - 0 – 10 pkt 

 3)  Stopień awansu zawodowego nauczyciela, w tym : 

a)  kontraktowy  - 4 pkt 

b)  mianowany  - 7 pkt 

c)  dyplomowany - 10 pkt 

  

 4) Dodatkowe kwalifikacje przydatne w prowadzeniu realizowanego  przez nauczyciela 

programu zajęć – liczba ukończonych studiów, kursów, szkoleń 

  - 1-2              - 8 pkt 

 - 3-4              - 14 pkt 

 - 5 i więcej - 20 pkt 

 5) Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba punktów w kryterium.  

 6) Jako najkorzystniejsza oferta zostanie wybrana oferta, która uzyska największą liczbę 

punktów. 

 7) Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie można dokonać wyboru oferty 

najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty, które uzyskały taką samą cenę, 

zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym 

przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą 

zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 

 

25. Aukcja elektroniczna 

Zamawiający po dokonaniu oceny ofert nie przewiduje prowadzenia kolejnego etapu 

w powyższym postępowaniu w postaci aukcji elektronicznej. 

 

26. Koszty udziału w postępowaniu 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu żadnych kosztów udziału w postępowaniu. Oferenci ponoszą 

wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

 

27. Formalności po wyborze oferty w celu zawarcia umowy 

1) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 

wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji oraz wzorze umowy i została oceniona, jako 

najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru. 

2) Wyniki postępowania zostaną podane do publicznej wiadomości przez wywieszenie ogłoszenia 

na tablicy ogłoszeń Zespołu Szkół nr 1 im. C. K. Norwida w Świdniku oraz opublikowaniu 

informacji na stronie internetowej www.zsnorwid.swidnik.pl. 

3) Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców. Wybranemu 

Wykonawcy Zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy, zgodnie z treścią art. 94 

ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

4) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy,  

Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich 

ponownej oceny chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy. 
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5) Wszelkie istotne dla stron postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 1 

do SIWZ. Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy. 

6)Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawarcia umowy w wyjątkowych 

sytuacjach zgodnie z art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w przypadku 

nieuzyskania kolejnej transzy od Instytucji Pośredniczącej tj. Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Lubelskiego w Lublinie. 

 

28. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

W niniejszym postępowaniu zabezpieczenie nie jest wymagane. 

 

29. Warunki zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty 

Zleceniodawca dopuści dokonywanie zmian w umowie w sprawie zamówienia publicznego 

w następującym zakresie i na następujących warunkach: 

1. Zmiany w treści umowy można wprowadzić za zgodą obu stron na piśmie, pod rygorem 

nieważności.  

2. Zmiany umowy nie mogą naruszać art. 144 ustawy. 

3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany Wykonawcy oraz terminu realizacji przedmiotu 

zamówienia w przypadku: 

a) choroby prowadzącego zajęcia, 

b) innych uzasadnionych okoliczności uniemożliwiających wykonanie umowy, których 

nie można było przewidzieć na etapie składania oferty. 

4. Dopuszcza się zmianę prowadzącego zajęcia w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych 

niemożliwych do przewidzenia. 

5. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, wynagrodzenie należne Wykonawcy 

podlega zmianie odpowiednio o kwotę podatku VAT wynikającą ze zmienionej stawki VAT, 

obowiązującej w chwili powstania obowiązku podatkowego 

 

30. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujące wykonawcy w toku postępowania 

o zamówienie publiczne 

1. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych /Dz. U. 

z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm./ (odwołanie, skarga do sądu) przysługują wykonawcy, 

a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz 

poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów 

niniejszej ustawy.  

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. 

 

31. Umowa ramowa 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

 

32. Zasady udostępniania dokumentów 

Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu oraz ofert w trakcie 

prowadzonego postępowania. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru 

najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili 

ich otwarcia z wyjątkiem dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i dokumentów lub informacji zastrzeżonych 
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przez uczestników postępowania. Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie stosownie 

do zasad określonych w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2008 r. w 

sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego /Dz.. U. Nr 188, poz. 1154/ 

-  Zamawiający udostępni dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku, 

- Zamawiający wyznaczy, zgodnie z wyborem wnioskodawcy wskazanym we wniosku, sposób 

udostępnienia, termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów,  

- Zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności dokumenty zostaną udostępnione 

do wglądu, 

- Wgląd w dokumenty może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie Zamawiającego w czasie godzin 

jego urzędowania. 

 

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych 

oraz Kodeks cywilny. 

 

 

Załączniki: 

1. Załącznik nr 1 - wzór umowy i załącznik do niej 

2. Załącznik nr 2 - formularz ofertowy  

3. Załącznik nr 3 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  

4. Załącznik nr 4 - oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do jego wykluczenia z art. 24 

ust. 1 PZP  

5. Załącznik nr 4a - oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do jego wykluczenia z art. 24 

ust. 2 PZP  

6. Załącznik nr 5 - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia 

7. Załącznik nr 6 - program zajęć 

 

 

Podpisy członków komisji przetargowej: 

1.     

2.   

3.   

4.  


