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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) N A USŁUGI 

SZKOLENIOWE 

 

 

dla przetargu nieograniczonego z zastosowaniem klauzuli społecznej na zadanie 

(o wartości poniŜej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) 

 

 

 

„ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWYCH W RAMACH PROJEKTU SYSTEMOWEGO 

„RAZEM KU PRZYSZŁOŚCI” 
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1. Nazwa oraz adres zamawiającego:  

Ośrodek Pomocy Społecznej 

ul. OkręŜna 27A 

46-220 BYCZYNA 

Tel. (077) 413 42 77 

Fax. (077) 413 42 77 

NIP : 751-106-29-51 

REGON: 004501704 

e-mail – ops.byczyna@op.pl 

Godziny pracy Ośrodka: poniedziałek 7.30-16.00, wtorek-czwartek 7.30-15.30, piątek 7.30-15.00 

 

2. Tryb udzielenia zamówienia 

2.1. Przetarg nieograniczony prowadzony zgodnie z art. 10 ust. 1 w związku z art.32 ust. 4 oraz art. 39 

– 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 

r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.). 

 

2.2. Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1. Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej 

integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej. 

 

2.3. Ilekroć w dokumencie uŜywa się skrót „SIWZ” naleŜy rozumieć specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia. 

 

3. Opis przedmiotu zamówienia  

 

3.1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na świadczeniu usług szkoleniowych. 

 



 

 
 

Projekt „Razem ku przyszłości” 
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Strona | 3  

 

3.2. Uczestnikami szkolenia będą osoby bezrobotne/nieaktywne zawodowo skierowane do udziału w 

projekcie systemowym „Razem ku przyszłości” przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Byczynie. 

 

3.3. Przedmiot zamówienia obejmuje następujące zadania: 

 

1) Warsztaty – trening kompetencji Ŝyciowych w celu wsparcia motywacyjnego, wspierania 

samodzielności, kształcenia umiejętności w zakresie pełnienia ról społecznych w grupie 15 

uczestników,  

a) zajęcia grupowe – 28 godzin:  

b) przewidywana liczba uczestników szkolenia – 15 osób,  

c) koszt szkolenia musi obejmować :  

- koszt warsztatów, 

- materiałów szkoleniowych, dyplomów, zaświadczeń - oznaczonych logotypem POKL 

- wyŜywienie uczestników (obiad jednodaniowy dla kaŜdego uczestnika kaŜdego dnia – moŜe być w 

formie cateringu, napoje),  

d) miejsce warsztatów – zapewnia Wykonawca – na terenie miasta Byczyna lub gminy Byczyna 

Wykonawca pokrywa koszt dojazdu uczestników jeśli zajęcia teoretyczne odbywać się będą poza 

Byczyną (zajęcia w godzinach 08.00-13.00), 

e) zakładany okres realizacji – rozpoczęcie czerwiec 2012 r. - zakończenie lipiec 2012 r.  

f) Wykonawca przeprowadzi ewaluację (badania ankietowe na rozpoczęcie i zakończenie szkolenia), 

karta usług doradczych.  
 
 

2) Warsztaty – poradnictwo i wsparcie  - w zakresie podniesienia kompetencji Ŝyciowych, warsztaty 

grupowe komunikacji interpersonalnej, asertywność, radzenie sobie ze stresem, motywacja do 

czynnego działania i zmian sytuacji Ŝyciowych 14 godzin 

a) przewidywana liczba uczestników szkolenia – 15 osób,  

b) koszt szkolenia musi obejmować :  

- koszt warsztatów,  

- materiałów szkoleniowych, dyplomów, zaświadczeń - oznaczonych logotypem POKL  
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- wyŜywienie uczestników (obiad jednodaniowy dla kaŜdego uczestnika, w kaŜdym dniu warsztatów – 

moŜe być w formie cateringu, napoje),  

c) miejsce warsztatów – zapewnia Wykonawca – na terenie miasta Byczyna lub gminy Byczyna 

Wykonawca pokrywa koszt dojazdu uczestników jeśli zajęcia teoretyczne odbywać się będą poza 

Byczyną (zajęcia w godzinach 08.00-13.00), 

d) zakładany okres realizacji – sierpień 2012 r.  

e) Wykonawca przeprowadzi ewaluację (badania ankietowe na rozpoczęcie i zakończenie szkolenia).  

3) Doradztwo zawodowe – opracowanie Indywidualnych Planów Działania 6 godzin/osobę w celu 

ukierunkowania planowanie własnego rozwoju zawodowego 

a) przewidywana liczba uczestników szkolenia – 15 osób,  

b) koszt szkolenia musi obejmować :  

- koszt doradztwa,  

- materiałów szkoleniowych, dyplomów, zaświadczeń - oznaczonych logotypem POKL  

- wyŜywienie uczestników (obiad jednodaniowy dla kaŜdego uczestnika, w kaŜdym dniu warsztatów – 

moŜe być w formie cateringu, napoje),  

c) miejsce warsztatów – zapewnia Wykonawca – na terenie miasta Byczyna lub gminy Byczyna 

Wykonawca pokrywa koszt dojazdu uczestników jeśli zajęcia teoretyczne odbywać się będą poza 

Byczyną (zajęcia w godzinach 08.00-13.00), 

d) zakładany okres realizacji – czerwiec 2012 r.  

e) Wykonawca przeprowadzi ewaluację (badania ankietowe na rozpoczęcie i zakończenie szkolenia).  
 

4) Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy – 50 h – warsztaty poznawania róŜnych technik 

znajdowania ofert pracy, wykształcenie umiejętności przygotowania dokumentów koniecznych do 

ubiegania się o pracę oraz zaprezentowania się podczas rozmowy kwalifikacyjnej, zwiększenie lub 

wykształcenie niezbędnych umiejętności do poszukiwania pracy, utrzymania zatrudnienia oraz 

budowania prawidłowych relacji zawodowo-społecznych.  

a) przewidywana liczba uczestników szkolenia – 15 osób,  

b) koszt szkolenia musi obejmować :  

- koszt warsztatów,  
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- materiałów szkoleniowych, dyplomów, zaświadczeń - oznaczonych logotypem POKL  

- wyŜywienie uczestników (obiad jednodaniowy dla kaŜdego uczestnika, w kaŜdym dniu warsztatów – 

moŜe być w formie cateringu, napoje),   

c) miejsce warsztatów – zapewnia Wykonawca – na terenie miasta Byczyna lub gminy Byczyna 

Wykonawca pokrywa koszt dojazdu uczestników jeśli zajęcia teoretyczne odbywać się będą poza 

Byczyną) (zajęcia w godzinach 08.00-13.00),  

d) zakładany okres realizacji – październik 2012 r.  

e) Wykonawca przeprowadzi ewaluację (badania ankietowe na rozpoczęcie i zakończenie szkolenia).  

 

5) Kursy zawodowe – 3 kursy zawodowe, w celu podniesienia kompetencji i umiejętności 

zawodowych. Kursy dobrane do potrzeb i oczekiwań poszczególnych uczestników projektu dobrane 

zgodnie ze stworzonymi Indywidualnymi Planami Działania. 

a) przewidywana liczba uczestników szkolenia – 15 osób,  

b) koszt szkolenia musi obejmować :  

- koszt warsztatów,  

- materiałów szkoleniowych, dyplomów, zaświadczeń - oznaczonych logotypem POKL  

- wyŜywienie uczestników (obiad jednodaniowy dla kaŜdego uczestnika, w kaŜdym dniu warsztatów – 

moŜe być w formie cateringu, napoje),  

 c) miejsce warsztatów – zapewnia Wykonawca – na terenie gminy Byczyna (Wykonawca pokrywa 

koszt dojazdu uczestników jeśli zajęcia teoretyczne odbywać się będą poza Byczyną) (zajęcia                       

w godzinach 08.00-13.00),  

d) zakładany okres realizacji – lipiec 2012r. -  zakończenie październik 2012 r. 

e) Wykonawca prowadzi karty udziału w szkoleniach, przeprowadzi ewaluację (badania ankietowe na 

rozpoczęcie i zakończenie szkolenia).  

i) Zamawiający dopuszcza moŜliwość dołączenia uczestników kursu będących przedmiotem 

zamówienia do innych grup realizujących toŜsame kursy prowadzone przez Wykonawcę, po 

wcześniejszym uzgodnieniu z zamawiającym,  
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3.4. Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

80.50.00.00-9 – Usługi szkoleniowe 

1) 80570000-0 - Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego  

2) 80530000-8 - Usługi szkolenia zawodowego 

 

3.5. Zamawiający dopuszcza moŜliwość powierzenia części zamówienia podwykonawcom. 

Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie część zamówienia, których wykonanie powierzy 

podwykonawcom.  

3.6. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.  

3.7. Zamawiający nie przewiduje moŜliwości udzielenia zamówień uzupełniających.  

3.8 Klauzula społeczna: Zamawiający przy realizacji zamówienia zatrudni 6 osób bezrobotnych - co 

oznacza osoby spełniające przesłanki art. 2 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008r. Nr 69 poz. 415 j.t. z późn.zm.).   

3.8.1 Wymagania w zakresie zatrudnienia, nie dotyczą faktu zatrudnienia określonych grup 

pracowników w ogóle, ale zatrudnienia ich do realizacji zamówienia. Chodzi bowiem, o to, aby 

powiązać kwestię zatrudnienia bezrobotnych z realizacją zamówienia. Nie moŜe stanowić spełnienia  
 

warunku określonego w „klauzuli społecznej” samo tylko zatrudnienie bezrobotnych, którzy następnie 

nie będą uczestniczyli w wykonywaniu zamówienia. 

 

4. Termin wykonania zamówienia 

Zamawiający określa termin wykonania zamówienia – od podpisania umowy do 26 października 

2012r.  

5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 

warunków 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 
1) spełniają warunki dotyczące: 

 
-   posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności, 

-   posiadania wiedzy i doświadczenia, 



 

 
 

Projekt „Razem ku przyszłości” 
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Strona | 7  

 

      -   dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania     
           niniejszego  zamówienia, 

       -   sytuacji ekonomicznej i finansowej, 

        2) Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 uPzp. 

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunków jest następujący:   

1) Warunek posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;   
 
Zamawiający wymaga, aby w celu wykazania spełnienia tego warunku, Wykonawca posiadał  
aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych wydawany przez wojewódzki urząd pracy 
właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Gospodarki i Pracy z dnia 27 października 2004 roku w sprawie instytucji szkoleniowych (Dz.U.  
z 2004 r. , Nr236, poz.2365),  

Ocena spełniania powyŜszego warunku prowadzona będzie na podstawie treści oświadczenia  

o posiadaniu zaktualizowanego wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych (załącznik nr 6 do SIWZ) 

załączonego do oferty, zgodnie z formuła spełnia/nie spełnia. 

 

2) Warunek posiadania wiedzy i doświadczenia będzie spełniony jeŜeli Wykonawca wykaŜe: 
 

śe wykonał naleŜycie, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeŜeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, usługę szkoleniową/usługi szkoleniowe  

w zakresie jakiego dotyczy składana oferta z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania  

i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, Ŝe te usługi zostały wykonane naleŜycie.  

Wykonawca musi wykazać, przeprowadził co najmniej trzy szkolenia tematyczne związane z zakresem 

podmiotu zamówienia. 

W celu wykazania spełnienia w/w warunku Wykonawca przedkłada Wykaz naleŜycie wykonywanych, 
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, usług 
szkoleniowych w zakresie jakiego dotyczy składana oferta z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat 
wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, Ŝe te dostawy lub usługi 
zostały wykonane naleŜycie – załącznik nr 5 – Doświadczenie wykonawcy 
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Ocena spełniania powyŜszego warunku prowadzona będzie na podstawie treści złoŜonego 

oświadczenia (załącznik nr 5 do SIWZ) załączonego do oferty, zgodnie z formuła spełnia/nie spełnia. 

 

3) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym; 
 

Warunek zostanie spełniony jeśli Wykonawca wykaŜe, Ŝe dysponuje salą wykładową umoŜliwiającą     

    przeszkolenie grupy min. 15 osób.  

 
W celu wykazania spełnienia w/w warunku, Wykonawca przedłoŜy oświadczenie o dysponowaniu 
salą wykładową spełniającą w/w warunki – załącznik nr 4 do SIWZ.  

 

Ocena spełniania powyŜszego warunku prowadzona będzie na podstawie treści złoŜonego 

oświadczenia (załącznik nr 4 do SIWZ) załączonego do oferty, zgodnie z formuła spełnia/nie spełnia. 

 

4) Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia; 
 
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował 
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.  

Wykonawca musi wykazać, Ŝe dla kaŜdego z poszczególnych zakresów, tematów szkoleń 
wymienionych w rozdz. Opis przedmiotu zamówienia w punktach od 1) do 5), dysponuje co 
najmniej 1 osobą, która posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie, którego dotyczy 
szkolenie/ kurs i wykonała naleŜycie bynajmniej jedną usługę szkolenia z tego zakresu (jako 
wykładowca).  

W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłoŜyć: 

− wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat 
ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania 
zamówienia, a takŜe zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do 
dysponowania tymi osobami, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do 
niniejszej SIWZ. 

Ocena spełniania powyŜszego warunku prowadzona będzie na podstawie treści złoŜonego 

oświadczenia (załącznik nr 7 do SIWZ) załączonego do oferty, zgodnie z formuła spełnia/nie spełnia. 
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5) Sytuacji ekonomicznej i finansowej; 
 

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie Ŝadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca 

zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełniania powyŜszego warunku prowadzona 

będzie na  podstawie oświadczenia załączonego do oferty /załącznik nr 2 do SIWZ/. 

Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu  
w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach zgodnie w formułą  „spełnia – nie 
spełnia”. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, Ŝe w/w warunki wykonawca 
spełnił. 

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentów złoŜonych przez Wykonawcę na potwierdzenie 
spełniania warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający moŜe wezwać Wykonawców  
w określonym przez siebie terminie do złoŜenia wyjaśnień. 

 

6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu.  

 

a. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w cel potwierdzenie 
spełnienie warunków udziału w postępowaniu: 

���� Zezwolenie – oświadczenie o posiadaniu zaktualizowanego wpisu do rejestru instytucji 
szkoleniowych (załącznik nr 6 do SIWZ), 

���� wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania  
o udzielenie zamówienia, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 
odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia,  
z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów 
potwierdzających, Ŝe te dostawy lub usługi zostały wykonane naleŜycie – załącznik nr 5; 

���� wykazu niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakimi dysponuje 
wykonawca – załącznik nr 4; 

���� wykazu osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z 
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych 
do wykonania zamówienia, a takŜe zakresu wykonywanych przez nich czynności – załącznik nr 
7; 
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b. Oświadczenia lub dokumenty składane w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z 
postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 
ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych:  

a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, /zał. nr 3 do SIWZ/,  
b) aktualny odpis z właściwego  rejestru, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w 

celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, 
wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku 
do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy. 

 

c. Wykonawca zamieszkały lub posiadający siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 
 

JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania potwierdzający, Ŝe: 
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niŜ 6 

miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,  

 

d. Pozostałe wymagane dokumenty:  
a) formularz oferty przetargowej /zał. nr 1do SIWZ/,  

 
4.  Wykonawca polegać będzie na zasobach innego podmiotu:  

   JeŜeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do 
wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezaleŜnie od charakteru 
prawnego łączących go z nimi stosunków, zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iŜ będzie 
dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym 
celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na 
okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Ww zobowiązanie moŜe być złoŜone w 
formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez te podmioty.  

 Zobowiązanie o którym mowa w art. 26 ust. 2b uPzp (bądź inne, odpowiednie oświadczenie w 
tym zakresie) winno wyraŜać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia wykonawcy 
ubiegającemu się o zamówienie odpowiedniego zasobu – wskazywać jego rodzaj, czas udzielenia, a 
takŜe inne istotne okoliczności, w tym, wynikające ze specyfiki tego zasobu. 

 W przypadku zasobów nierozerwalnie związanych z podmiotem ich udzielającym, niemoŜliwych 
do samodzielnego obrotu i dalszego udzielenia ich bez zaangaŜowania tego podmiotu w wykonanie 
zamówienia, taki dokument musi zawierać wyraźne nawiązanie do uczestnictwa tego podmiotu w 



 

 
 

Projekt „Razem ku przyszłości” 
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Strona | 11  

 

wykonaniu zamówienia. PowyŜsze uczestnictwo, w dowolnej, dozwolonej przez prawo postaci (jako 
podwykonawca, doradca czy na innej podstawie) musi jednak zostać wykazane przez Wykonawcę, 
bowiem nie moŜna przekazać, ani zobowiązać się do udzielenia wiedzy i doświadczenia bez osobistego 
udziału udzielającego tych zasobów w realizacji zamówienia. W przeciwnym bowiem wypadku 
Zamawiający będzie uprawniony do uznania, Ŝe Wykonawca polegający na zasobach innego podmiotu, 
przedkładający samo tylko zobowiązanie do udostępnienia wiedzy i doświadczenia innego podmiotu 
bez wskazania uczestnictwa tego podmiotu w wykonaniu zamówienia, nie udowodnił dysponowania 
odpowiednim zasobem. 

5.  W przypadku wnoszenia oferty przez Wykonawców występujących wspólnie (konsorcja/spółki 
cywilne) naleŜy spełnić następujące warunki: 

a) Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy 
w sprawie zamówienia publicznego;  

b) do oferty naleŜy dołączyć pełnomocnictwo (w formie pisemnej, tj. w oryginale lub kopii 
potwierdzonej notarialnie), o którym mowa powyŜej,   

c) oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania wskazane w pkt 1 ppkt a) składa 
kaŜdy z Wykonawców oddzielnie,  

d) Pełnomocnictwo ma w szczególności wskazywać zakres umocowania pełnomocnika. Z treści 
pełnomocnictwa powinno równieŜ wynikać, jakiego postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego dotyczy. Jego treść powinna takŜe identyfikować Wykonawców ubiegających się 
wspólnie o udzielenie zamówienia, jak równieŜ wskazywać ustanowionego Wykonawcę – 
pełnomocnika. 

e) dokument pełnomocnictwa powinien być podpisany przez wszystkich Wykonawców, w tym 
ustanowionego Wykonawcę – pełnomocnika,  

f) w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia warunki udziału 
w postępowaniu określone w rozdz. 6 SIWZ Wykonawcy mogą spełnić łącznie.  

g) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia, których oferta 
zostanie uznana za najkorzystniejszą, są zobowiązani przed podpisaniem umowy o realizację 
zamówienia przedstawić Zamawiającemu stosowną umowę, regulującą warunki współpracy 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zawierającą w swojej treści 
minimum następujące postanowienia:  
1) określenie celu gospodarczego,  

2) określenie, który z podmiotów jest upowaŜniony do występowania w imieniu pozostałych 
podczas realizacji niniejszego zamówienia oraz ustanowienie Pełnomocnika do zawarcia umowy 
z Zamawiającym,  

3) określenie czasu trwania konsorcjum uwzględniającego minimum okres realizacji przedmiotu 
zamówienia oraz rękojmię,  
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4) ustanowienie zasady solidarnej odpowiedzialności Wykonawców za niewykonanie lub 
nienaleŜyte wykonanie zamówienia, w tym za wniesienie zabezpieczenia naleŜytego wykonania 
umowy,  

5) zapisy wykluczające moŜliwość przenoszenia praw i obowiązków stron umowy bez zgody 
pozostałych uczestników.  

            Oferta oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu muszą 
być podpisane zgodnie z zasadami określonymi rozdz. 13 SIWZ przez kaŜdego Wykonawcę lub 
ustanowionego pełnomocnika. 

 Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złoŜyli oświadczeń lub 
dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, lub którzy nie złoŜyli 
pełnomocnictw, albo którzy złoŜyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty 
potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu zawierające błędy lub którzy złoŜyli 
wadliwe pełnomocnictwa, do ich złoŜenia w wyznaczonym terminie, chyba Ŝe mimo ich złoŜenia 
oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo koniecznie byłoby uniewaŜnienie postępowania. ZłoŜone 
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 niŜ w dniu, w którym upłynął termin na składanie ofert.  

 WyŜej wymienione dokumenty mogą być złoŜone w formie oryginałów lub kserokopii 
potwierdzonych za zgodność przez Wykonawcę lub osobę (osoby) uprawnione do podpisania oferty  
z dopiskiem – za zgodność z oryginałem.  

W przypadku gdy złoŜona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości 
co do jej prawdziwości Zamawiający zaŜąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej 
kopii.  

 Dokumenty sporządzone w języku obcym naleŜy składać wraz z tłumaczeniem na język polski. 

Wykonawca jest zobowiązany wykazać spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak 
podstaw do wykluczeniu nie później niŜ na dzień składania ofert. 

7. Wymagania dotyczące wadium. - Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium  

8. Tajemnica przedsiębiorstwa  

8.1.W przypadku dołączenia do ofert dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa oferent 

załącza: - Oświadczenie oferenta określające, które informacje i dokumenty o ile takie wystąpią są 
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tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji (Dz. U z 2003 Nr 153, poz. 1503). Wszystkie informacje i dokumenty tajne  

naleŜy spiąć i umieścić w oddzielnej kopercie opisanej ”Informacje tylko dla Zamawiającego – 

tajemnica przedsiębiorstwa”. JeŜeli takie informacje znajda się w innej części oferty, Zamawiający nie 

ponosi odpowiedzialności za ich ujawnianie – art. 96 ust. 3 prawa zamówień publicznych.  

 

9. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 

przekazywanie oświadczeń lub dokumentów, a takŜe wskazanie osób uprawnionych do 

porozumiewania się z wykonawcami  

 

9.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w języku polskim.  

 

9.2. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 

Zamawiający oraz Wykonawca przekazują pisemnie lub faksem. 

 

9.3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faxu nr (77) 413 42 

77 uwaŜa się za wniesione w terminie, jeŜeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu               

i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą 

elektroniczną na adres: ops.byczyna@op.pl.  

9.4. JeŜeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informację faksem, kaŜda ze stron na Ŝądanie drugiej ma obowiązek niezwłocznego potwierdzenia 

faktu ich otrzymania.  
 
 

9.5. Wykonawca moŜe zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie 

później niŜ na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, Ŝe wniosek o  

wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później 

niŜ do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. JeŜeli wniosek o 

wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania 
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wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający moŜe udzielić wyjaśnień albo pozostawić 

wniosek bez rozpoznania. PrzedłuŜenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania 

wniosku o wyjaśnienie treści specyfikacji.  

9.6. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekaŜe wykonawcom, którym przekazał 

SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania i zamieści na stronie internetowej: www.bip.byczyna.pl., 

www.byczyna.pl 

9.7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, zamawiający 

moŜe zmodyfikować treść SIWZ. Dokonana modyfikacja zostanie niezwłocznie przekazana 

wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieszczona na stronie internetowej. 

9.8. Zamawiający przedłuŜy termin składania ofert, jeŜeli w wyniku zmiany treści specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach.  

O przedłoŜeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich 

wykonawców, którym przekazano specyfikację oraz zamieści informacje na stronie internetowej.  

9.9. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia 

wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

10.Termin związania złoŜoną ofertą 
 
10.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.  
 
10.2.Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.  
 
10.3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego moŜe przedłuŜyć termin związania 

ofertą, z tym Ŝe Zamawiający moŜe tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania 

ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyraŜenie zgody na przedłuŜenie tego terminu o oznaczony 

okres, nie dłuŜszy niŜ 60 dni.  

 

11. Opis sposobu przygotowania oferty 

11.1.Wymagania podstawowe:  

1) Ofertę składa się pod rygorem niewaŜności, w formie pisemnej.  
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2) Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

3) Zaleca się, by kaŜda strona oferty była parafowana przez osobę upowaŜnioną do podpisania oferty. 

4) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŜeniem oferty z 

uwzględnieniem treści art. 93 ust. 4 prawa zamówień publicznych, niezaleŜnie od wyniku 

postępowania.  

5) Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upowaŜnioną do reprezentowania 

Wykonawcy. Pełnomocnictwo do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, jeŜeli nie wynika 

ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę. JeŜeli osoba/osoby podpisująca/e ofertę 

działa/ją na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie 

wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. 

6) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki o których 

mowa w SIWZ. Ewentualne poprawki w treści oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i 

parafowane przez osobę (osoby) uprawnioną/e do występowania w imieniu Wykonawcy. 

 

11.2. Forma oferty:  

1) Zamawiający ustala wzór Formularza ofertowego (Załącznik Nr 1 do SIWZ), który powinien 

stanowić pierwsze strony składanej oferty,  

2) Ofertę naleŜy sporządzić w sposób trwały (np. na maszynie do pisania, komputerze, długopisem lub 

nieścieralnym atramentem. Zaleca się, aby oferta była trwale zszyta, a jej zapisane strony były 

ponumerowane,  

3) Załączniki oferty stanowią jej integralną część i powinny być czytelnie oznaczone,  

         4) Zaleca się aby ofertę umieścić w jednej zapieczętowanej lub w inny trwały sposób zabezpieczonej 

         kopercie wewnętrznej oraz w jednej nieprzeźroczystej kopercie zewnętrznej oznaczonej napisem: 

         Oferta na świadczenie usług szkoleniowych w ramach projektu systemowego „Razem ku przyszłości” 

w Ośrodku Pomocy Społecznej w Byczynie – nie otwierać przed dniem 26.06.2012 godz. 11:00  

        Na wewnętrznej kopercie naleŜy podać nazwę i adres Wykonawcy, by umoŜliwi ć zwrot oferty, bez  

        otwierania, w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie. 
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5) Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez 

siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez Zamawiającego) muszą 

być parafowane przez osobę podpisującą ofertę,  

6) Formularz ofertowy wraz z załącznikami do SIWZ (Nr 2,3,4,5,6,7) naleŜy złoŜyć w formie 

oryginałów. Pozostałe dokumenty (nie dotyczy upowaŜnień) wchodzące w skład oferty, mogą być 

przedstawione w formie oryginałów lub poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii. Dokumenty 

złoŜone w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM”  

i poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zaleca się, aby Wykonawca na kaŜdej 

zapisanej stronie kserokopii złoŜył własnoręczny podpis poprzedzony dopiskiem „za zgodność z 

oryginałem”. JeŜeli do reprezentowania Wykonawcy upowaŜnione są łącznie dwie lub więcej osób, 

kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez te osoby. 

 
 

12. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert  

 

12.1. Oferty naleŜy składać w siedzibie Zamawiającego - Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. OkręŜna 

27A, 46-220 Byczyna, w terminie do dnia 26.06.2012 r. do godz. 11:00.  

 

12.2. Oferty będą podlegać rejestracji przez Zamawiającego. KaŜda przyjęta oferta zostanie opatrzona 

adnotacją określającą dokładny termin przyjęcia oferty tzn. datę kalendarzową oraz godzinę i minutę, 

w której została przyjęta. Do czasu otwarcia ofert, będą one przechowywane w sposób gwarantujący 

ich nienaruszalność.  

 
12.4. Ofertę złoŜoną po terminie bez otwierania Zamawiający zwraca niezwłocznie Wykonawcy.  
 
12.5. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w Ośrodku Pomocy Społecznej w Byczynie – Gabinet Dyrektora 

- 26.06.2012 r. o godz. 11.15. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi dnia 26.06.2012 r. o godz. 

11:15 w siedzibie Zamawiającego.  
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12.6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia.  

 
12.7. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwę, adresy Wykonawców, a takŜe informacje 

dotyczące ceny zawartych w ofertach.  

 
12.8. W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny na otwarciu ofert, Zamawiający na jego wniosek 

przekaŜe niezwłocznie informacje z otwarcia ofert.  

 

12.9. W toku badania i oceny ofert Zamawiający moŜe Ŝądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących 

treści złoŜonych ofert, dokona wezwania do uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów, poprawi 

oczywiste omyłki pisarskie, rachunkowe oraz inne omyłki polegające na niezgodności ofert z SIWZ - 

zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.  

 

13. Opis sposobu obliczenia ceny oferty, 

 

13.1. Podana w ofercie cena musi być wyraŜona w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, 

wyraŜona cyfrowo i słownie. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania dotyczące przedmiotu 

zamówienia oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu naleŜytej oraz 

zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu.  

13.2. Cena określona przez Wykonawcę w złoŜonej ofercie zostanie ustalona na okres waŜności 

umowy i nie będzie podlegała zwiększeniu. 

13.3. Przed przystąpieniem do wyceny Wykonawca powinien zapoznać się z opisem przedmiotu 

zamówienia. 

13.4. Cena musi zawierać naleŜny podatek VAT. Stawka VAT musi być określona zgodnie z ustawą z 

11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 54, poz.535 z późn. zm.). Prawidłowe ustalenie 

VAT naleŜy do obowiązków Wykonawcy.  
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14. Opis kryteriów, którymi Zamawiaj ący będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z 

podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.  

 

14.1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert: 
 

                Cena oferty:   cena ofertowa brutto – 100%     
      

                            najniŜsza zaoferowana cena ( brutto) 
         
        ilość punków  = --------------------------------------------------    x 100    
     cena w badanej ofercie ( brutto)  
 

 

14.2. Sposób oceny ofert: kaŜda oferta będzie podlegała indywidualnej ocenie przez kaŜdego członka 

komisji przetargowej.  

 

14.3. Zamawiający powierzy wykonanie zamówienia Wykonawcy, którego oferta spełnia warunki 

określone w ustawie i niniejszej specyfikacji oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą 

 

15. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy.  

 

15.1. O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi jednocześnie wszystkich 

wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia oraz zamieści informację o których mowa 

w  pkt. 19.1 lit. a, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie.  

 

15.2. Wykonawcy, którego oferta została wybrana odrębnym pismem zostanie wskazane miejsce                

i termin podpisania umowy. 
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15.3. W przypadku, gdy została wybrana oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie 

zamówienia, przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego musi być przedłoŜona 

umowa regulująca współpracę tych wykonawców.  

 

15.4. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niŜ 5 

dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niŜ przed upływem 

terminu związania ofert. Zamawiający moŜe podpisać umowę w terminie wcześniejszym jeśli                    

w postępowaniu zostanie złoŜona tylko jedna oferta i wówczas kiedy w postępowaniu nie wykluczono 

Ŝadnego Wykonawcy.  

16. Zawieranie umowy oraz istotne dla zamawiającego postanowienia, które zostaną 

wprowadzone do treści zawieranej umowy.  

 

16.1. Umowa będzie podpisana w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania o udzielenie 

zamówienia, będzie zawierała wszystkie zapisy podane w projekcie umowy będące załącznikiem nr 7 

do SIWZ, z uwzględnieniem treści oferty Wykonawcy.  

16.2.  Przed dniem podpisania umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu plan szkoleń, który po 

zatwierdzeniu Stanowic będzie integralną część umowy. Plan szkoleń powinien zawierać szczegółową 

tematykę zajęć oraz termin ich realizacji. 

 

17. Inne informacje  
 
17.1. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.  
 
17.2. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.  
 
17.3. Zamawiający nie przewiduje udzielanie zaliczek na poczet wykonania zamówienia.  
 
17.4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
 
17.5. Do spraw nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późń zm.).  
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18. Pouczenia o środkach ochrony prawnej  

Środki ochrony prawnej określone w Dziale VI Pzp przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a 

takŜe innemu podmiotowi, jeŜeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub 

moŜe ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy. 

 

Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia przysługują równieŜ organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5. 

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego 

podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający 

jest zobowiązany na podstawie ustawy. 

JeŜeli wartość zamówienia jest mniejsza niŜ kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 

11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę; 

2) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 

3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 

4) odrzucenia oferty odwołującego 

 

19. Załączniki stanowiące integralną część SIWZ:  

1) Formularz oferty - Załącznik nr 1,  

2) Oświadczenie o spełnieniu warunków - Załącznik nr 2,  

3) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczeniu - Załącznik nr 3,  

4) Oświadczenie o dysponowaniu potencjałem technicznym - Załącznik nr 4 ,  

5) Doświadczenie wykonawcy, wykaz zrealizowanych szkoleń - Załącznik nr 5,  

6) Oświadczenie o posiadaniu zaktualizowanego wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych- Załącznik 

nr 6 

7) Wykaz osób - Załącznik nr 7,  

8) Projekt umowy - Załącznik nr 8 
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Zamawiający dopuszcza rozwiązania równowaŜne w kaŜdym miejscu, gdzie SIWZ oraz załączniki 

zawierają odniesienia do konkretnej marki, źródła, szczególnego procesu, znaku handlowego, patentu, 

typu, pochodzenia lub produkcji, które mogłyby prowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania 

pewnych przedsiębiorstw albo produktów. 

 

 

Przewodniczący komisji przetargowej: ……………………………………… 

Sekretarz komisji przetargowej:……………………………………………… 

Członek komisji przetargowej: ………………………………………………. 

Członek komisji przetargowej: ………………………………………………. 

 

 


