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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

(zwana dalej: SIWZ) 

z dnia 31 grudnia 2013 r. 
 

dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych  

na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych,  

na: 

 

Wybór szkoleniowców - ekspertów do prowadzenia i realizacji form doskonalenia nauczycieli 
(warsztaty, szkolenia, wykłady, konsultacje, seminaria, szkoleniowe rady pedagogiczne) 

dla uczestników projektu 
„Nowa jakość systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie polkowickim” 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

 

 

 

Zatwierdził, dnia: ...................................... 

 

 

Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych                             

– kod CPV:  

80.52.10.00-2 – Usługi opracowywania programów szkoleniowych  

80.00.00.00-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe 

 

 

UWAGA!  

Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą SIWZ. Stanowi ona najistotniejszy dokument 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Wykonawcy mogą żądać wyjaśnienia jej treści 

oraz wnosić środki ochrony prawnej w stosunku do jej postanowień. Środki te służą ochronie praw 

Wykonawcy, jak też najlepszemu przygotowaniu zamówienia do realizacji.  
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SPIS TREŚCI SIWZ:  
 

Rozdział I – Informacje ogólne  

Rozdział II – Opis przedmiotu zamówienia  

Rozdział III – Warunki udziału w postępowaniu i sposób dokonywania ich oceny  

Rozdział IV – Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie muszą dostarczyć Wykonawcy  

Rozdział V – Sposób przygotowania oferty  

Rozdział VI – Wadium  

Rozdział VII – Termin i miejsce składania ofert  

Rozdział VIII – Kryteria oceny ofert. Sposób oceny i badania ofert. Wybór oferty najkorzystniejszej  

Rozdział IX – Środki ochrony prawnej  

Rozdział X – Warunki zawarcia umowy  

Rozdział XI – Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy  

Rozdział XII – Jawność postępowania 

 

ZAŁĄCZNIK DO SIWZ:  
 

Nr 1 – Formularz ofertowy  

Nr 2a – Oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp  

Nr 2b – Oświadczenie z art. 24 ust 1 ustawy Pzp  

Nr 2c – Oświadczenie z art. 24 ust 2 pkt 5 ustawy Pzp  

Nr 3 – Wzór umowy  

Nr 4 – Wzór pełnomocnictwa  

Nr 5 – Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia  

Nr 6 – Oświadczenie o posiadaniu uprawnień  

Nr 7 – Wykaz wykonanych usług 
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ROZDZIAŁ I 

INFORMACJE OGÓLNE 

 

1.1 Obowiązujące uregulowania prawne  

Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 

Prawo zamówień publicznych (t j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, oraz akty 

wykonawcze wydane na jej podstawie. W sprawach nieuregulowanych ustawą do czynności 

podejmowanych przez Zamawiającego  i Wykonawców, w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego stosuje się przepisy ustawy z dnia  23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964,  

Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).  

 

1.2. Informacje o Zamawiającym  

Zamawiający: Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego i Doradztwa 

Metodycznego w Polkowicach. 

Dyrektor: Renata Czapczyńska  

Adres: ul. Targowa 1, 59-100 Polkowice 

NIP: 6921745318 

REGON: 391002272  

Tel.: + 48 76 746-15-70 

Fax: + 48 76 746-15-71  

Strona www: http://www.polkowice.edu.pl 

Strona www gdzie udostępniono SIWZ: http://popppidm.bipstrona.pl/ 

 

1.3. Osoby upoważnione do kontaktów  

Kontaktowanie się Wykonawców z Zamawiającym w sprawach dotyczących przedmiotowego 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego odbywa się na zasadach określonych   w ustawie 

Pzp, tzn. przy zachowaniu formy pisemnej określonej w art. 9 ustawy Pzp z zastrzeżeniem wyjątków 

określonych w punkcie 1.4. SIWZ.  

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest Agnieszka 

Bartkowiak, od poniedziałku do piątku w siedzibie Zamawiającego w godz. od 7.30 do 15.30. 

Numer telefonu: 76 746-15-70 , Numer faksu: 76 746-15-71 

Adres poczty internetowej e-mail: popppidm@polkowice.edu.pl  

 

1.4. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami  

Zamawiający informuje, że oświadczenia, wnioski i zawiadomienia oraz informacje powinny być 

przekazywane pisemnie z zastrzeżeniem, że Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą 

faksu i poczty elektronicznej e-mail przy przekazywaniu następujących dokumentów:  

1.4.1. Pytania i wyjaśnienia oraz inne informacje dotyczące treści SIWZ oraz ogłoszenia                         

o zamówieniu,  

1.4.2. Zmiany treści SIWZ,  

http://popppidm.bipstrona.pl/
mailto:popppidm@polkowice.edu.pl
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1.4.3. Wniosek Wykonawcy o przekazanie informacji z otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 

ustawy Pzp oraz odpowiedź Zamawiającego,  

1.4.4. Wniosek o wyjaśnienie i wyjaśnienia treści oferty,  

1.4.5. Wniosek o wyjaśnienie i wyjaśnienia dotyczące powiązań, o których mowa w art.   24 ust. 2 pkt 

5 ustawy Pzp,  

1.4.6. Wniosek o wyjaśnienie i wyjaśnienia dotyczące oświadczeń i dokumentów, o których mowa   

w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp,  

1.4.7. Wezwania kierowane do Wykonawców na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp,  

1.4.8. Wniosek o udzielenie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość 

ceny oraz odpowiedź Wykonawcy,  

1.4.9. Informacja o poprawieniu oczywistych omyłek pisarskich oraz oczywistych omyłek 

rachunkowych,  

1.4.10. Informacje o poprawieniu innych omyłek polegających na niezgodności oferty ze SIWZ, 

niepowodujących istotnych zmian w treści oferty,  

1.4.11. Oświadczenie Wykonawcy w kwestii wyrażenia zgody / nie wyrażenie zgody na poprawienie 

innych omyłek polegających na niezgodności oferty ze SIWZ, niepowodujących istotnych zmian   

w treści oferty,  

1.4.12. Wniosek Zamawiającego o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą oraz 

odpowiedź Wykonawcy,  

1.4.13. Oświadczenie Wykonawcy o przedłużeniu terminu związania ofertą,  

1.4.14. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, o wykonawcach, którzy zostali   

z postępowania wykluczeni i wykonawcach, których oferty zostały odrzucone,  

1.4.15. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania,  

1.4.16. Informacje i zawiadomienia kierowane do wykonawców na podstawie art. 181 ustawy Pzp. 

 

1.5. Zasady w przypadku prowadzenia korespondencji za pomocą faksu, e-mail 

1.5.1. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazuje oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje faksem lub pocztą elektroniczną e-mail każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie 

potwierdza fakt ich otrzymania.  

1.5.2. W przypadku prowadzenia korespondencji faksem lub za pomocą poczty elektronicznej e-mail 

korespondencję taką uważa się złożoną z chwilą, kiedy doszła ona do drugiej strony w sposób,  

iż mogła się ona zapoznać z jej treścią.  

 

1.6. Sposób prowadzenia korespondencji z Zamawiającym  

Wszelką korespondencję dotyczącą przedmiotowego postępowania przesyłaną lub doręczaną 

Zamawiającemu należy oznaczać następująco: Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Psychologiczno – 

Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach,   ul. Targowa 1, 59–100  Polkowice. 

Wybór szkoleniowców - ekspertów do prowadzenia i realizacji form doskonalenia nauczycieli 

(warsztaty, szkolenia, wykłady, konsultacje, seminaria, szkoleniowe rady pedagogiczne) dla 
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Postępowanie: znak sprawy: POPPPiDM.221A-70/13. 

 

1.7. Godziny urzędowania Zamawiającego  

Godziny urzędowania Zamawiającego: od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 – 15.30.  

 

1.8. Zebranie Wykonawców  

Zamawiający nie przewiduje zebrania wszystkich Wykonawców.  

 

1.9. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ  

1.9.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający 

udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania 

ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później 

niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.  

1.9.2. Jeżeli wniosek, o którym mowa w pkt. 1.9.1. wpłynie po upływie terminu na jego złożenie lub 

będzie dotyczył udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić 

wniosek bez rozpoznania.  

1.9.3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków,   

o których mowa w pkt. 1.9.1.  

1.9.4. Treść zapytań (wniosków o wyjaśnienie SIWZ) wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje 

Wykonawcom, którym przekazał SIWZ bez ujawniania źródła zapytania oraz udostępni na stronie 

internetowej.  

 

1.10. Zmiana SIWZ  

1.10.1. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 

zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim 

Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a jeżeli SIWZ jest udostępniana na stronie internetowej, 

zamieszcza ją także na tej stronie.  

1.10.2. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu 

jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin 

składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ, oraz zamieszcza 

informację na stronie internetowej, jeżeli SIWZ udostępniana jest na tej stronie.  

 

1.11. Strona internetowa Zamawiającego  

Informacje wymagane ustawą będą umieszczane na następującej stronie internetowej 

Zamawiającego: http://popppidm.bipstrona.pl 

 

 

 

 

http://popppidm.bipstrona.pl/
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ROZDZIAŁ II 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

2.1. Przedmiot zamówienia  

 
2.1. Przedmiotem zamówienia jest wybór szkoleniowców - ekspertów do prowadzenia                     

i realizacji form doskonalenia nauczycieli (warsztaty, szkolenia, wykłady, konsultacje, 
seminaria, szkoleniowe rady pedagogiczne) dla uczestników projektu „Nowa jakość systemu 
doskonalenia nauczycieli w powiecie polkowickim” współfinasowanego ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

2.2. Głównym celem projektu jest podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia 
nauczycieli w powiecie polkowickim, poprzez stworzenie kompleksowego i spójnego 
wsparcia szkół/przedszkoli związanego z ich autonomicznym rozwojem w obszarach 
wymagających szczególnego oddziaływania. 

2.3. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 30 czerwca 2014 r. 
2.4. Szacunkowa liczba realizacji form doskonalenia nauczycieli i dyrektorów wynosi 44, w tym: 
2.4.1. w ramach realizacji Rocznych Planów Wspomagania – 32 formy doskonalenia  

w 8 szkołach/przedszkolach (16 form doskonalenia w okresie od stycznia do marca 2014 r.,  
16 form doskonalenia w okresie od kwietnia do czerwca 2014 r.), 

2.4.2. w ramach Sieci współpracy i samokształcenia – 12 form doskonalenia w ramach 4 Sieci  
(4 formy doskonalenia w okresie od stycznia do marca 2014 r., 8 form doskonalenia   
w okresie od kwietnia do czerwca 2014r.), 

2.5.     Jedna forma doskonalenia trwać będzie: 
2.5.1. w ramach realizacji Rocznych Planów Wspomagania - 3 godziny dydaktyczne. Szacunkowa 

łączna liczba godzin dydaktycznych wyniesie 96. 
2.5.2. w ramach Sieci współpracy i samokształcenia – 4 godziny dydaktyczne. Szacunkowa łączna 

liczba godzin dydaktycznych wyniesie 48. 
2.6. Liczba uczestników/uczestniczek w każdej grupie, dla której prowadzona będzie określona  

forma doskonalenia nauczycieli i dyrektorów, wyniesie w ramach: 
2.6.1. Rocznych Planów Wspomagania – około 25 osób, 
2.6.2. Sieci Współpracy i Samokształcenia – około 25 osób. 
2.7. Formy doskonalenia realizowane będą: 
2.7.1.   w ramach Rocznych Planów Wspomagania – na terenie szkół i przedszkoli uczestniczących  
w projekcie, 
2.7.2. w ramach Sieci współpracy i samokształcenia – w Powiatowym Ośrodku Poradnictwa 
Psychologiczno – Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach lub w innym miejscu 
wskazanym przez Zamawiającego na terenie powiatu polkowickiego. 
 
2.8. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w podziale na 8 części: 
  
2.8.1. Wykonawca w ramach realizacji Rocznych Planów Wspomagania powinien zabezpieczyć 

kompleksową realizację form doskonalenia nauczycieli i dyrektorów na najwyższym poziomie 
merytorycznym w następujących ofertach i w następujących szkołach/przedszkolach: 
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CZĘŚĆ 1 -  szkoleniowiec - ekspert – oferta: „Uczeń – aktywny uczestnik procesu uczenia się”: 
Adresat: 

1) Szkoła Podstawowa nr 1 w Polkowicach, ul. Kmicica 23, 59-100 Polkowice. 
 
Z uwzględnieniem zagadnień: 

a) Uczeń – nauczyciel w procesie nauczania i uczenia się. 

b) Skuteczna komunikacja i partnerstwo. 

c) Strategia zarządzania szkołą służąca utrwaleniu zmian  w praktyce nauczycieli.  

d) Warunki sprzyjające procesowi edukacyjnemu w tym, organizacja planu lekcji, organizacja 

przestrzeni w sali lekcyjnej, wykorzystywanie odpowiednich metod pracy.  

e) Plan działania i wdrożenie metod pracy z uczniami zwiększających aktywność uczniów  

w procesach edukacyjnych.  

f) Monitorowanie, krytyczna ocena zaplanowanych działań oraz wymiana doświadczeń między 

nauczycielami.  

 
Szacunkowa ilość godzin w danej części wynosi 12. 
 
CZĘŚĆ 2 -  szkoleniowcy – eksperci - oferta: „Wykorzystanie TIK na zajęciach edukacyjnych – 
bezpieczny Internet”: 
Adresaci: 

1) Przedszkole Miejskie nr 2 w Polkowicach, ul. 11-tego Lutego 18,  59-100 Polkowice, 
2) Przedszkole Miejskie nr 4 w Polkowicach, ul. Lipowa 11, 59-100 Polkowice, 
3) Szkoła Podstawowa nr 2 w Polkowicach, ul. Dąbrowskiego 1a, 59-100 Polkowice. 

 
Z uwzględnieniem zagadnień: 

a) Znajomość Technologii Informacyjnej i Komputerowej. 

b) Zasady korzystania z zasobów Internetu. 

c) Sprzęt multimedialny i możliwości wykorzystania w edukacji dzieci i młodzieży. 

d) Efektywne korzystanie z TIK w ramach nieinformatycznych zajęć dydaktycznych oraz pełna 

realizacja zadań edukacyjnych zgodnie z wymaganiami podstawy programowej kształcenia 

ogólnego.  

e) Możliwości i zasady korzystania z zasobów Internetu oraz materiałów multimedialnych 

(prawa autorskie, wyszukiwanie  i gradacja informacji, rzetelność  prezentowanych treści).  

f) Katalog przydatnych stron internetowych oraz programów edukacyjnych. 

g) Tworzenie stron internetowych, obsługa programów graficznych oraz wykorzystanie sprzętu 

multimedialnego (głównie tablicy interaktywnej) podczas zajęć edukacyjnych. 
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CZĘŚĆ 3 -  szkoleniowiec – ekspert - oferta: „Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną?”: 
Adresaci: 

1) Szkoła Podstawowa w Szklarach Dolnych, Szklary Dolne 48, 59- 140 Chocianów, 
2) Zespół Szkół w Chocianowie - Technikum, ul. Kolonialna 13, 59-140 Chocianów, 
3) Zespół Szkół w Chocianowie - Zasadnicza Szkoła Zawodowa, ul. Kolonialna 13, 59-140 

Chocianów. 
 
Z uwzględnieniem zagadnień: 

a) Ewaluacja wewnętrzna jako sposób badania szkoły. 

b) Tworzenie projektu ewaluacyjnego. 

c) Tworzenie narzędzi diagnostycznych do wykorzystania w procesie ewaluacji. 

d) Planowanie rozwoju szkoły na podstawie wyników ewaluacji. 

e) Tworzenie projektów ewaluacyjnych oraz prowadzenie ewaluacji wewnętrznej, 

zweryfikowanie przez nauczycieli wiedzy na temat ewaluacji, form w jakich realizowana jest 

w edukacji (ewaluacja wewnętrzna i zewnętrzna) oraz jej funkcji  w procesie rozwoju szkoły.  

f) Wymagania stawiane szkole przez państwo zawarte w dokumentach MEN w kontekście 

rozwoju szkoły, kształcenia kompetencji nauczycieli w zakresie form pracy zespołowej. 

Poznanie i wypracowanie przez nauczycieli metod, narzędzi i procedur przydatnych  

w tworzeniu projektu ewaluacyjnego.  

 
Szacunkowa ilość godzin w danej części wynosi 36. 
 
CZĘŚĆ 4 -  szkoleniowiec - ekspert – oferta: „Pierwszy / drugi rok pracy dyrektora”: 
Adresat: 

1) Przedszkole Publiczne w Grębocicach, ul. Kościelna 34, 59-150 Grębocice. 
 

Z uwzględnieniem zagadnień: 
a) Aspekty zarządzania placówką oświatową. 

b) Kompetencje dyrektora i rady pedagogicznej. 

c) Dokumentacja rady pedagogicznej i nadzoru pedagogicznego dyrektora. 

d) Kompetencje interpersonalne. 

e) Wsparcie  w zakresie umiejętności praktycznego wykorzystania wiedzy na temat zarządzania 
przedszkolem z uwzględnieniem przepisów prawa i standardów Unii Europejskiej. 

f) Wzmocnienie grona pedagogicznego, ujednolicenie pracy zespołów. Wsparcie w obszarze 
zarządzania ludźmi, zespołem, swoim czasem  i  wizerunkiem placówki. 
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2.8.2. Wykonawca w ramach Sieci współpracy i samokształcenia powinien zabezpieczyć 

kompleksową realizację form doskonalenia nauczycieli i dyrektorów na najwyższym poziomie 
merytorycznym zgodnie z poniższymi tematami: 
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CZĘŚĆ 5 -  szkoleniowiec - ekspert – temat: „Pozapedagogiczne obowiązki dyrektora szkoły” dla 
Sieci współpracy i samokształcenia dyrektorów szkół i przedszkoli. 
 
Z uwzględnieniem zagadnień: 

a) Ocena pracy pracowników. 

b) Interpretacja prawa oświatowego. 

c) Pozafinansowe motywowanie pracowników. 

d) Coaching 
e) Zamówienia publiczne. 

f) Trudny klient (uczeń, rodzic). 
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CZĘŚĆ 6 -  szkoleniowiec - ekspert – temat: „Nauczyciele pracują zespołowo” dla Sieci współpracy  
i samokształcenia nauczycieli humanistów. 
 
Z uwzględnieniem zagadnień: 

a) Coaching. 
b) Zarządzanie czasem. 
c) Technologie informacyjne w pracy zespołów. 
d) Kierowanie pracą w zespole. 
e) Komunikacja interpersonalna. 
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CZĘŚĆ 7 -  szkoleniowiec - ekspert – temat: „Współpraca z rodzicami - rozwój kompetencji 
wychowawczych rodzica” dla Sieci współpracy i samokształcenia psychologów, pedagogów  
i logopedów. 
 
Z uwzględnieniem zagadnień: 

a) Kompetencje interpersonalne – skuteczna komunikacja. 

b) Formy i metody współpracy szkoły z rodziną.  

c) Kształtowanie kompetencji wychowawczych rodzica, poprzez aktywne formy pracy. 
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CZĘŚĆ 8 -  szkoleniowiec – ekspert – temat: „Jak rozwijać twórcze myślenie uczniów?” dla Sieci 
współpracy i samokształcenia nauczycieli przedmiotów politechnicznych i przyrodniczych. 
 
Z uwzględnieniem zagadnień: 

a) Motywacja ucznia do pracy indywidualnej (słabego i zdolnego). 

b) Rozwijanie twórczego myślenia uczniów. 

c) Efekty nauczania i uczenia się (osiągnięcie wyższych wyników dydaktycznych). 

d) Nowe technologie w procesie nauczania i uczenia się. 
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e) Dobór metod i form pracy podczas lekcji, atrakcyjność zajęć. 
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2.9. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za merytoryczną realizację form doskonalenia 

nauczycieli i dyrektorów. 
2.10. Obowiązki Wykonawcy (dotyczy wszystkich części zamówienia): 
2.10.1. zapewnienie trenerów, szkoleniowców, wykładowców, konsultantów, ekspertów w danych 

dziedzinach do przeprowadzenia form doskonalenia nauczycieli i dyrektorów, 
2.10.2. opracowanie programów form doskonalenia dostosowanych do indywidualnych potrzeb 

szkoły/ przedszkola oraz ich modyfikacja w przypadku zaistnienia takiej potrzeby  
i przestawienie ich Zamawiającemu, 

2.10.3. opracowanie materiałów szkoleniowych oraz wprowadzenie ewentualnej korekty 
w przypadku modyfikacji programu, 

2.10.4. przesyłanie Szkolnym Organizatorom Rozwoju Edukacji (SORE), nie później niż na 7 dni przed 
dniem przeprowadzenia danej formy doskonalenia wersji elektronicznych programów 
szkoleń oraz materiałów szkoleniowych, wykorzystywanych na potrzeby przeprowadzenia 
form doskonalenia nauczycieli i dyrektorów w ramach realizacji Rocznych Planów 
Wspomagania, 

2.10.5. przesyłanie Koordynatorom Sieci, nie później niż na 7 dni przed dniem przeprowadzenia 
danej formy doskonalenia wersji elektronicznych programów szkoleń oraz materiałów 
szkoleniowych, wykorzystywanych na potrzeby przeprowadzenia form doskonalenia 
nauczycieli i dyrektorów w ramach realizacji Sieci współpracy i samokształcenia, 

2.10.6. opracowanie oraz przeprowadzenie po każdej zrealizowanej formie doskonalenia ankiety 
ewaluacyjnej wśród uczestników zajęć, 

2.10.7. przekazanie Szkolnym Organizatorom Rozwoju Edukacji (SORE) lub Koordynatorom Sieci 
dokumentacji projektowej bezpośrednio po zrealizowaniu danej formy doskonalenia, 

2.10.8. ustalanie terminów realizacji poszczególnych form doskonalenia w ramach: 
a) Rocznych Planów Wspomagania - w porozumieniu ze Szkolnymi Organizatorami Rozwoju 

Edukacji (SORE), 
b) Sieci współpracy i samokształcenia – w porozumieniu z Koordynatorami Sieci. 

2.10.9. stała współpraca ze Szkolnymi Organizatorami Rozwoju Edukacji i Koordynatorami Sieci, 
2.10.10. bieżący kontakt z Biurem Projektu, 
2.10.11. prowadzenie ewidencji godzin i zadań realizowanych w projekcie (ewentualne 

poprawki do dokumentacji nie są wliczane do ewidencji), 
2.10.12. zachowanie w tajemnicy wszelkich danych, do których Wykonawca będzie miał 

dostęp w związku z realizacją zamówienia. 
2.11. Harmonogram (plan) warsztatów, szkoleń, wykładów, konsultacji, seminariów, szkoleniowych 
rad pedagogicznych ustalony będzie po podpisaniu umowy między Zamawiającym a Wykonawcą,   
w terminie 3 dni od dnia podpisania umowy. Harmonogram uwzględni szcegółowy opis zamówienia  
i zagadnień  wyszczególnionych w załączniku do umowy. 
2.12. W sytuacji losowej uniemożliwiającej wykonanie usługi, na jeden dzień przed, obowiązek 

wyznaczenia nowej osoby z co najmniej równymi kwalifikacjami za zgodą Zamawiającego. 
2.13. Zamawiający zastrzega w umowie z Wykonawcą prawo wglądu do dokumentów Wykonawcy, 

związanych z realizowanym projektem, w tym dokumentów finansowych. 
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2.14. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu „Nowa jakość systemu doskonalenia 
nauczycieli  w powiecie polkowickim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 
Dodatkowe informacje: 
2.15. Stawka obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zadania (np. koszty zakwaterowania, 

wyżywienia, telefonów, dojazdów, kosztów opracowania materiałów szkoleniowych, 
wszystkie koszty związane z formą zatrudnienia leżące po strony pracownika i pracodawcy, 
itp.). 

2.16. Czas dojazdu do szkoły/ przedszkola, siedziby Zamawiającego i inne nie wlicza się 
do rozliczenia godzin pracy. 

2.17. Zgodnie z obowiązującymi Zasadami Finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 
łączne zaangażowanie w realizację zadań we wszystkich projektach NSRO nie może 
przekraczać 240 godzin miesięcznie. 

2.18. Zamawiający zastrzega sobie prawo do planowania realizacji form doskonalenia w sobotę  
i niedzielę. 

2.19. Zamawiający zastrzega sobie prawo do obserwacji realizowanych form doskonalenia przez 
SORE, Koordynatorów Sieci lub innych pracowników projektu. 

2.20. Zamawiający  dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamówienie podzielone jest na 13 
części zgodnie z pkt 2.9.1 i 2.9.2  SIWZ. Wykonawca może złożyć ofertę na więcej niż jedną 
część zamówienia, pod warunkiem, iż dla każdej złożonej części zamówienia zapewni 
wymaganą ilość kadry szkoleniowców szczegółowo opisanych w pkt 3.3.3 SIWZ oraz  
że osoba wskazana w ofercie  dla danej części nie może łączyć funkcji szkoleniowca z inną 
częścią (jeden szkoleniowiec do jednej części), a w przypadku, gdy  dla danej części 
Zamawiający wymaga dwóch lub więcej ekspertów, zakaz łączenia części i podczęści 
również obowiązuje. Zamówienie łącznie dla wszystkich części winno być wykonane przez 
9 osób.  

2.21. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  
2.22. Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających.  
2.23. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.  
2.24. Zamawiający nie zamierza zastosować aukcji elektronicznej.  
2.25. Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów. 
2.26. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
2.27. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 
 

 

ROZDZIAŁ III 

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANA ICH OCENY 

 

3.1. Warunki udziału w postępowaniu  
 
Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, o udzielenie zamówienia może się ubiegać Wykonawca, który 
spełnia warunki dotyczące:  
3.1.1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 
prawa nakładają obowiązek ich posiadania;  
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3.1.2. Posiadania wiedzy i doświadczenia;  
3.1.3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia  
3.1.4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej.  
 
3.2. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca wobec, którego nie zachodzą 
okoliczności określone w art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Pzp, stanowiące podstawę do wykluczenia  
z postępowania.  
 
3.3. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia w/w warunków:  
 
3.3.1. Zamawiający nie precyzuje spełnienia warunków wymienionych w punkcie 3.1.1. 
  
3.3.2. Na potwierdzenie spełnienia warunku wymienionego w punkcie 3.1.2. Wykonawca musi 
posiadać wiedzę i doświadczenie: 

a) Wykazać realizację minimum 50 tematycznie różnych form doskonalenia (w tym: warsztaty, 
szkolenia, wykłady, konsultacje, seminaria, szkoleniowe rady pedagogiczne) nauczycieli  
w latach 2011-2013, 

b) Przedstawić referencje minimum od 5 zleceniodawców w zakresie jakości świadczonych 
usług szkoleniowych w danym obszarze tematycznym dla danej części zamówienia. 

3.3.3. Na potwierdzenie spełnienia warunku wymienionego w punkcie 3.1.3. Wykonawca powinien 
wykazać, że dysponuje (wraz z podstawą dysponowania) minimum 9 osobami ogółem na wszystkie 
części, w tym: część 1: co najmniej 1 ekspert, część 2: co najmniej 2 ekspertów z podziałem na typy 
szkół/przedszkoli, część 3: co najmniej 1 ekspert, część 4: co najmniej 1 ekspert, część 5: 1 ekspert, 
część 6: 1 ekspert,  część 7: 1 ekspert,  część 8: 1 ekspert,  posiadającymi/ spełniającymi następujące 
wymagania: 

a) Wykształcenie  wyższe z tytułem minimum magistra z zakresu nauk pedagogicznych lub 
społecznych lub psychologicznych, 

b) Posiadanie wiedzy w obszarze tematycznym dla  wybranej części (w przypadku części 2 
dodatkowo wymagane jest posiadanie wiedzy i doświadczenia w zakresie posługiwania 
się technologią informacyjną  i komputerową), 

c) Minimum 5 lat doświadczenia w pracy z dorosłymi (w tym. minimum 100 godzin szkoleń  
i warsztatów dla nauczycieli), 

d) Uprawnienia trenerskie, szkoleniowo – edukatorskie, 
e) Łączne zaangażowanie w realizacji we wszystkich projektach NSRO nie może przekraczać 

240 godzin miesięcznie. 
Wykonawca może złożyć ofertę na więcej niż jedną część zamówienia, pod warunkiem, iż dla 
każdej złożonej części zamówienia zapewni wymaganą ilość kadry szkoleniowców szczegółowo 
opisanych w pkt 3.3.3 SIWZ oraz że osoba wskazana w ofercie  dla danej części nie może łączyć 
funkcji szkoleniowca z inną częścią (jeden szkoleniowiec do jednej części, a w przypadku, gdy  dla 
danej części Zamawiający wymaga dwóch lub więcej ekspertów, zakaz łączenia części i podczęści 
również obowiązuje. Zamówienie łącznie dla wszystkich części winno być wykonane przez 9 osób.  
 
3.3.4. Na potwierdzenie spełnienia warunku wymienionego w punkcie 3.1.4. Wykonawca składa 

oświadczenie stanowiące załącznik nr 2a do SIWZ. 
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3.3.5. Na potwierdzenie spełnienia warunków wymienionych w punkcie 3.2. Wykonawca winien 
wskazać, że brak jest podstaw do jego wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 
ustawy Pzp poprzez przedłożenie dokumentów określonych w punkcie 4.1.2 SIWZ. 
 
Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana na zasadzie spełnia / nie spełnia w oparciu  o treść 
złożonych dokumentów i oświadczeń. W przypadku nie spełnienia warunków udziału, Wykonawca 
zostanie wykluczony z postępowania. 
 

ROZDZIAŁ IV 

WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW JAKIE MUSZĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY 

 

4.1. Wymagane dokumenty  

 

Wykonawca w celu wykazania:  

4.1.1. spełnienia warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawie Pzp, ma obowiązek złożyć:  

4.1.1.1. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – zgodnie z treścią załącznika  

nr 2a do SIWZ,  

4.1.1.2. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 

odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, 

wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia 

niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz 

informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (sporządzony wg wzoru załącznika nr 5 do 

SIWZ); 

4.1.1.3. oświadczenie (sporządzone wg wzoru załącznika nr 6 do SIWZ), że osoby, które będą 

uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (na potwierdzenie warunku określonego w pkt. 3.3.2 SIWZ 

– wymienione w ww. wykazie osób – pkt 4.1.1.3. SIWZ), posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli 

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,  

4.1.1.4. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 

składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat 

wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem 

dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie (sporządzony wg wzoru załącznika  

nr 7 do SIWZ); 

4.1.2. braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach,  

o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp, ma obowiązek złożyć:  

4.1.2.1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia  

w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp – zgodnie z treścią załącznika nr 2b  

do SIWZ,  
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4.1.2.2. listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, ze zm.), albo 

informacje o tym, że nie należy do grupy kapitałowej – zgodnie  z treścią załącznika nr 2c do SIWZ,  

4.1.2.3. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji  o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania 

braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp wystawione nie wcześniej 

niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  

 

4.2. Wykonawca jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert, 

spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp i brak podstaw do wykluczenia  

z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Pzp. 

Przedstawione dokumenty muszą być aktualne, dokumenty, o których mowa w punkcie 4.1. mogą 

być przedstawione w formie oryginału albo kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 

Wykonawcę.  

 

4.3. Poleganie na zdolnościach innych podmiotów na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy Pzp.   

Na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy Pzp 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 nim stosunków. Wykonawca 

w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami 

niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne 

zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres 

korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie 

warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotów   

na zasadach  określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji 

części zamówienia, Zamawiający nie żąda od Wykonawcy przedstawienia dokumentów 

wymienionych w punkcie 4.1.2. w odniesieniu do tych podmiotów.                            

 

W przypadku podmiotów w przedmiotowym punkcie, przedkładane przez Wykonawcę kopie 

dokumentów dotyczących każdego z tych podmiotów muszą być poświadczone za zgodność  

z oryginałem przez te podmioty.  

 

4.4. Forma dokumentów  

4.5.1. oświadczenia, o których mowa w punkcie 4.1. muszą być przedstawione w formie oryginału;  

4.5.2. dokumenty, o których mowa w punkcie 4.1. mogą być przedstawione w formie oryginału albo 

kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.  

Oświadczenia i dokumenty należy podpisać / poświadczyć w sposób określony w punkcie 5.1.7 i 5.2. 

SIWZ.  
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4.5. Uzupełnienie dokumentów  

4.5.1. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożą wymaganych 

przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału   

w postępowaniu, o których mowa w pkt. 4.1. SIWZ lub nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli 

dokumenty zawierające błędy lub złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym 

terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby 

unieważnienie postępowania.  

4.5.2. Oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę warunków 

udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań 

określonych przez Zamawiającego nie później niż w dniu, którym upłynął termin składania ofert.  

4.5.3. Nie wykonanie przez Wykonawcę wezwania, o którym mowa w punkcie 4.5.1. spowoduje 

wykluczenie jego z przedmiotowego postępowania, a w przypadku dokumentów przedmiotowych 

odrzucenie jego oferty.  

4.6. Wykonawcy zagraniczni  

4.6.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 4.1.2.3 składa dokument wystawiony w kraju, 

w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że: 

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 

wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 

 

4.6.2. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.  

4.6.3. Przedstawione dokumenty muszą być aktualne, tzn. przedstawiać stan faktyczny i prawny 

istniejący w chwili składania ofert.  

 

4.7.  Inne dokumenty niewymienione w pkt. 4.1.  

4.7.1. Do oferty (załącznik nr 1 do SIWZ) Wykonawcy są zobowiązani dołączyć, poza w/w 

dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków podmiotowych, także pełnomocnictwo, jeżeli 

zachodzą okoliczności powodujące konieczność dołączenia do oferty takiego dokumentu. 

 

W przypadku załączenia do oferty innych dokumentów niż wymagane przez Zamawiającego  

(np. materiałów reklamowych i informacyjnych) zaleca się aby stanowiły one odrębną część,  

nie złączoną z ofertą w sposób trwały. Dokumenty takie nie będą podlegały ocenie przez 

Zamawiającego.  
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ROZDZIAŁ V 

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY 

 

5.1. Sposób przygotowania oferty  

5.1.1. Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań wynikających z ustawy Pzp i SIWZ. Treść 

oferty musi odpowiadać treści SIWZ.  

5.1.2. Wykonawca składa tylko jedną ofertę. Alternatywy zawarte w treści oferty spowodują jej 

odrzucenie. Złożenie dwóch lub więcej ofert, samodzielnie lub przy udziale innych partnerów 

powoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z przepisami prawa na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 

ustawy Pzp.  

5.1.3. Ofertę (wraz z załącznikami) należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim, napisać na 

maszynie do pisania, na komputerze, ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem. Oferta 

nieczytelna zostanie odrzucona. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci 

elektronicznej, opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy 

ważnego kwalifikowanego certyfikatu.  

5.1.4. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty (wraz z załącznikami) były ponumerowane i spięte 

(zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty. Ponadto, zaleca 

się, aby wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, były przez niego poprawione 

poprzez skreślenie błędnej treści lub kwoty z utrzymaniem czytelności skreślonych wyrazów lub liczb, 

wpisanie poprawnej treści oraz złożenie podpisu osoby (osób) do tego uprawnionej (parafowane).  

5.1.5. Na ofertę składa się wypełniony i podpisany formularz ofertowy (zgodny w treści                          

z załącznikiem nr 1 do SIWZ) oraz dokumenty (załączniki) wymienione w punkcie 5.1.6. SIWZ.  

5.1.6. Załącznikami do oferty, o której mowa w podpunkcie 5.1.5., stanowiącymi jej integralną część 

są:  

5.1.6.1 oświadczenia i dokumenty Wykonawcy dotyczące spełniania warunków podmiotowych  

w postępowaniu, o których mowa w Rozdziale IV SIWZ, 

5.1.6.2 pełnomocnictwo, jeżeli zachodzą okoliczności powodujące konieczność dołączenia do oferty 

takiego dokumentu.  

5.1.7. W przypadku, gdy Wykonawca składa kopię jakiegoś dokumentu, musi być ona poświadczona 

za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Poświadczyć dokument może tylko osoba lub osoby, 

upoważnione do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy (zgodnie z Rozdziałem V punkt 5.2. 

SIWZ). Jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są łącznie dwie lub więcej osób, kopie 

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

powinno nastąpić w sposób jednoznacznie identyfikujący osobę lub osoby poświadczające 

(Wykonawca na każdej zapisanej stronie kserokopii składa własnoręczny podpis poprzedzony   

co najmniej dopiskiem z użyciem formuły „za zgodność” lub równoważnej). Do oferty muszą zostać 

załączone kompletne dokumenty, tzn. w formie i treści odpowiadające oryginałom (zawierać 

wszystkie treści wpisów, pieczątek, podpisy itd.). Kopie dokumentów muszą być czytelne. 

Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu 
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wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi 

wątpliwości co do jej prawdziwości.  

5.1.8. Jeżeli któryś z wymaganych dokumentów składanych przez Wykonawcę jest sporządzony  

w języku obcym dokument taki należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym 

przez Wykonawcę. Dokumenty sporządzone w języku obcym bez wymaganych tłumaczeń nie będą 

brane pod uwagę.  

5.1.9. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  

5.1.10. Zaleca się, aby Wykonawca zamieścił ofertę w zewnętrznej i wewnętrznej kopercie z tym,  

że zewnętrzna koperta powinna być zaadresowana na Zamawiającego, oraz zawierać poniżej 

wskazane oznaczenie (bez nazwy i pieczątki Wykonawcy), koperta wewnętrzna powinna zawierać 

ofertę i być zaadresowana na Wykonawcę, tak aby można było odesłać ofertę w przypadku jej 

wpłynięcia po terminie.  

 

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY 

Wybór szkoleniowców – ekspertów do prowadzenia i realizacji form doskonalenia nauczycieli 

(warsztaty, szkolenia, wykłady, konsultacje, seminaria, szkoleniowe rady pedagogiczne) 

dla uczestników projektu „Nowa jakość systemu doskonalenia nauczycieli 

w powiecie polkowickim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  

Cześć/części nr ..................... 

oraz opatrzona napisem 

Nie otwierać przed 10.01.2014 r. godz. 14.30 

 

5.2. Sposób podpisania oferty  

5.2.1. Każde oświadczenie woli, w tym oferta wraz ze wszystkimi załącznikami, powinno być 

podpisane przez osobę lub osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, 

przy czym jeżeli upoważnienie takie nie wynika z zapisów dokumentów publicznych przedłożonych 

w postępowaniu przez Wykonawcę, to wymagane jest przedłożenie stosowych pełnomocnictw 

udzielonych osobie podpisującej do reprezentowania Wykonawcy i do zaciągania w jego imieniu 

zobowiązań finansowych. Upełnomocnienie musi zostać bezwzględnie udokumentowane.  

5.2.2. Zamawiający przyjmuje, że załączone do oferty pełnomocnictwo zostało udzielone                      

do zaciągania w imieniu Wykonawcy zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej cenie 

oferty.  

5.2.3. Ewentualne pełnomocnictwo powinno być pełnomocnictwem rodzajowym do występowania 

w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego. Należy przedstawić je w formie oryginału, 

bądź w formie kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione  

do reprezentowania Wykonawcy. Pełnomocnictwo we właściwej formie należy dołączyć do oferty. 

Dopuszcza się pełnomocnictwo sporządzone przed notariuszem.  
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5.3. Treść oferty  

Złożone w postępowaniu oferty, które nie będą zawierały formularza ofertowego albo ich treść nie 

będzie odpowiadała treści SIWZ, zostaną odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.  

 

5.4. Sposób obliczenia ceny oferty  

Zgodnie z art. 2 pkt 1 pzp przez cenę należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy  

z dnia 5 lipca 2001r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050, z późn. zm.), wyrażoną w złotych polskich   

i uwzględniającą podatek od towarów i usług (VAT) oraz inne świadczenia publicznoprawne 

obowiązujące na terenie Rzeczpospolitej Polski dla przedmiotu zamówienia.  

Cena oferty musi zostać obliczona zgodnie z poniższymi zasadami:  

5.4.1. W ofercie należy podać cenę brutto za 1 godzinę pracy, która będzie obejmowała wszystkie 
koszty związane z realizacją przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia, tj. wszystkie koszty  
i składniki związane z realizacją zadania (np. zakwaterowania, wyżywienia, telefonów, dojazdów, 
kosztów opracowania materiałów szkoleniowych, wszystkie koszty związane z formą zatrudnienia 
leżące po strony pracownika i pracodawcy, itp.), 
5.4.2. Zaoferowana cena musi być ceną ostateczną. Oferta nie może zawierać zapisów typu „cena  

do negocjacji” lub „cena obowiązuje pod warunkiem...”. Podana w ofercie cena musi uwzględniać 

wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, które musiałby ponieść Zamawiający przy 

nabyciu usługi będącej przedmiotem zamówienia.  

5.4.3. Oferta nie zawierająca ceny, oferta zawierająca kilka propozycji cenowych albo oferta z ceną   

o wartości zero złotych za wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie odrzucona.  

5.4.4. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą dokonywane będą w złotych polskich, 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości rozliczenia w walutach obcych.  

5.4.5. Cenę ofertową należy określić w złotych polskich. Cenę należy podać w sposób jednoznacznie 

wskazujący na oferowaną cenę, do dwóch miejsc po przecinku (np. 120,99). Jeżeli cena nie zawiera 

groszy, można nie wpisywać groszy (np. 120) lub użyć symbolu (np. 120,-).  

5.4.6. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego 

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

wspólnotowego 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.  

 

5.5. Zmiany w ofercie, wycofanie i zwrot oferty  

5.5.1. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, 

że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed 

wyznaczonym terminem składania ofert.  

5.5.2. Zmiana oferty następuje poprzez wniesienie uzupełnienia oferty w formie tożsamej  

z wniesieniem oferty z tym, że na kopercie zewnętrznej powinien być umieszczony napis: „ZMIANA”. 

Dalsze zmiany oferty muszą być numerowane kolejnymi numerami.  
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5.5.3. W przypadku zmiany oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, iż ofertę swą zmienia, 

określając zakres i rodzaj tych zmian a jeśli oświadczenie o zmianie pociąga za sobą konieczność 

wymiany czy też przedłożenia nowych dokumentów – Wykonawca winien dokumenty te złożyć.  

5.5.4. Koperty oznaczone napisem ”ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu kopert zawierających 

oferty pierwotne Wykonawcy dokonującego zmiany i po zweryfikowaniu skuteczności prawnej 

dokonanych zmian, zostaną one dołączone do oferty.  

5.5.5. Wycofanie oferty następuje poprzez wniesienie pisemnego oświadczenia Wykonawcy 

o wycofaniu oferty wraz z załączonymi dokumentami wskazującymi na uprawnienie 

do reprezentowania Wykonawcy, w formie określonej w punkcie 5.1.10.1 SIWZ z tym, że na kopercie 

powinien być umieszczony napis: „WYCOFANIE”.  

 

5.6. Podwykonawcy  

Ze względu na specyfikę zamówienia Zamawiający nie dopuszcza powierzenia wykonania zamówienia 

podwykonawcom.  

 

5.7. Wykonawcy występujący wspólnie  

5.7.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, np. w formie konsorcjum. 

Przedstawiona przez dwóch lub więcej Wykonawców (współpartnerów) musi być przedstawiona jako 

jedna oferta. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców.  

5.7.2. Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich  

w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy.  

5.7.3. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania, zwraca się  

do Zamawiającego z wszelkimi sprawami i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję, 

itp. Rozliczenia prowadzone będą wyłącznie z pełnomocnikiem.  

5.7.4. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się   o zamówienie 

publiczne musi znajdować się w ofercie wspólnej Wykonawców. Wykonawcy mogą wykorzystać wzór 

pełnomocnictwa załączony do SIWZ – załącznik nr 4 do SIWZ.  

5.7.5. Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postępowania) Wykonawcy składającą 

ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić umowę regulującą współpracę między nimi 

zawierającą, co najmniej:  

5.7.5.1. zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim 

zakresem realizację przedmiotu zamówienia;  

5.7.5.2. określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy;  

5.7.5.3. czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację 

zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości i rękojmi.  

5.7.6. Wykonawcom zwraca się uwagę na treść art. 141 ustawy Pzp, który ustanawia solidarną 

odpowiedzialność Wykonawców za wykonanie zamówienia.  

5.7.7. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną i mają  

do nich zastosowanie zasady określone w punkcie 5.7. niniejszego rozdziału.  
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5.7.8. Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej Wykonawców, powinna spełniać następujące 

wymagania:  

5.7.8.1. oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z SIWZ;  

5.7.8.2. sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej:  

5.7.8.2.1. dokumenty, dotyczące własnej firmy, takie jak np.: odpis z właściwego rejestru lub 

z centralnej ewidencji o działalności gospodarczej; oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, 

listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, albo informację, że nie należy do grupy 

kapitałowej inne dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia, itp. składa każdy  

z Wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu;  

5.7.8.2.2. dokumenty wspólne takie jak np.: oferta, formularz cenowy oświadczenie o spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu, inne dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału   

w postępowaniu, itp. składa pełnomocnik Wykonawców w imieniu wszystkich Wykonawców 

składających ofertę wspólną;  

5.7.8.2.3. kopie dokumentów dotyczących każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną 

muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby upoważnione  

do reprezentowania tych wykonawców (a nie np. pełnomocnika konsorcjum).  

 

 

ROZDZIAŁ VI 

WADIUM 

 

6.1.  Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 

 

ROZDZIAŁ VII 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT 

 

7.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Powiatowego Ośrodka Poradnictwa Psychologiczno –

Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach w budynku przy ul. Targowej 1, 

w sekretariacie w terminie do dnia 10.01.2014 r. do godz. 14.00. O zachowaniu terminu złożenia 

oferty do Zamawiającego decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty, które 

zostaną przesłane pocztą (lub inną drogą, np. pocztą kurierską) i wpłyną do Zamawiającego po wyżej 

określonym terminie zostaną uznane za złożone po terminie i niezwłocznie zwrócone bez otwierania. 

Oferty można składać od poniedziałku do piątku  w godzinach od 07.30 do 15.30. 

7.2. Oferty będą podlegać rejestracji przez Zamawiającego. Każda 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. 
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7.3. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 10.01.2014 r. o godz. 14.30  w siedzibie Powiatowego 

Ośrodka Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach  

w budynku przy ul. Targowej 1, w pokoju nr 10. 

7.4. Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką 

zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) 

oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia  

i warunków płatności zawartych w ofertach. Powyższe informacje przekazuje się niezwłocznie 

Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek. 

 

 

ROZDZIAŁ VIII 

KRYTERIA OCENY OFERT. SPOSÓB OCENY I BADANIA OFERT. 

WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ. 

 

8.1. Kryterium oceny ofert  

 

Przy wyborze i ocenie złożonych ofert jedynym kryterium oceny ofert jest cena. Cena (brutto) – 

minimalizacja – waga 100%  

 

8.2. Sposób oceny i badania ofert  

8.2.1. Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów. Ocena punktowa zostanie dokonana według 

następujących zasad:  

 najniższa cena ofertowa  

-------------------------------  x 100 x waga kryterium = ilość punktów  

    cena badanej oferty 

 

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyska maksymalną liczbę punktów spośród 

ofert niepodlegających odrzuceniu. Ofertom pozostałych Wykonawców, spełniającym wymagania 

kryterium, przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów. Zamawiający udzieli 

zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wymaganiom określonym w ustawie Pzp   

i przedmiotowej SIWZ oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryterium 

wyboru.  

8.2.2. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w przypadku istnienia przesłanek z art. 24 

ustawy Pzp.  

8.2.3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający, na podstawie art. 87 ustawy Pzp, może żądać  

od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. Wykonawca będzie zobowiązany  

do przedstawienia pisemnych wyjaśnień w terminie określonym przez Zamawiającego.  

8.2.4. Zamawiający poprawi w ofercie omyłki, o których mowa w art. 87 ust. 2 ustawy Pzp.  

8.2.5. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta Wykonawcy nie zawiera rażąco niskiej ceny 

w stosunku do przedmiotu zamówienia, dokona czynności, o których mowa w art. 90 ustawy Pzp.  
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8.2.6. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanek z art. 89  ust. 1 

ustawy Pzp.  

8.2.7. Niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej na podstawie art. 91 ustawy Pzp., 

Zamawiający zawiadomi o tym Wykonawców w sposób określony w art. 92 ustawy Pzp.  

8.2.8. W przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp, 

Zamawiający unieważni postępowanie.  

 

8.3. Postępowanie toczyć się będzie z podziałem na część: jawną i niejawną.  

 

8.4. Okres związania ofertą  

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna 

się wraz z upływem terminu składania ofert. W uzasadnionych przypadkach, Wykonawca 

samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą z tym,   

że Zamawiający może tylko raz, na co najmniej 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. 

 

 

ROZDZIAŁ IX 

ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ 

 

9.1. Wykonawcom oraz innym podmiotom przysługują środki ochrony prawnej określone 

szczegółowo w Dziale VI ustawy Pzp, jeżeli mają oni lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia albo 

ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp. 

Środki ochrony prawnej powinny być stosowane zgodnie z przepisami ustawy Pzp. Odwołanie 

przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej   

w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest 

zobowiązany na podstawie ustawy Pzp – art. 180 ust. 1 pzp z zastrzeżeniem normy prawnej zawartej  

w art. 180 ust. 2 ustawy Pzp, tzn. odwołanie przysługuje wyłącznie od czynności:  

9.2.1. opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;  

9.2.2. wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;  

9.2.3. odrzucenia oferty odwołującego.  

9.2. Odwołanie wnosi się w formie i w sposób określony w art. 180 ust. 3 – 5 ustawy Pzp,  

w szczególności powinno ono wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której 

zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać 

żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 

Odwołanie wnosi się w terminach wskazanych w art. 182 ustawy Pzp. Wykonawca może w terminie 

przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami 

ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany  

na podstawie ustawy Pzp – art. 181 ust. 1 ustawy Pzp. W przypadku uznania zasadności informacji 
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przekazanej w sposób określony  w art. 181 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający powtarza czynność lub 

dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie 

dla tej czynności. Na czynności te nie przysługuje odwołanie z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy 

Pzp.  

9.3.  Na orzeczenie KIO dotyczące odwołania stronom oraz uczestnikom postępowania przysługuje 

skarga do sądu określona w art. 198 a – 198 g ustawy Pzp.  

 

ROZDZIAŁ X 

WARUNKI ZAWARCIA UMOWY 

 

10.1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 94 ustawy Pzp. 

Zamawiający podpisze umowę zgodnie z dołączonym do SIWZ wzorem umowy. Do przedstawionego 

wzoru umowy zostaną wprowadzone wszystkie informacje i zobowiązania Wykonawcy, wynikające   

z przedstawionej przez niego oferty, uznanej przez Zamawiającego za najkorzystniejszą. Zawarta 

umowa będzie jawna i będzie podlegała udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach 

o dostępie do informacji publicznej (art. 139 ust. 3 ustawy Pzp).  

10.2. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana będzie się uchylał od zawarcia 

umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez 

przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki,  o których mowa   

w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp. 

10.3. Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swej ważności aneksu w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. Istotne zmiany umowy mogą nastąpić między innymi w następujących sytuacjach:  

10.3.1. zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy; w przypadku zaistnienia okoliczności 

niezależnych od Stron o termin niezbędny na wykonanie obowiązków Wykonawcy, nie dłużej jednak 

niż do dnia 10.07.2014 r. 

10.3.2. zmiany kadry dydaktycznej, przy pomocy której Wykonawca wykonuje przedmiot umowy; 

zmiana jest możliwa tylko w  przypadku, gdy nowa osoba posiada tożsamą wiedzę i doświadczenie 

zawodowe, jak dotychczasowy szkoleniowiec (osoby musza spełniały wymagania określone w SIWZ), 

10.3.3. uzupełnienie kadry dydaktycznej w porównaniu do wskazanej w ofercie Wykonawcy - przy 

czym osoby te muszą spełniać wymagania określone w SIWZ. 

10.3.4. zmiany formy organizacyjno – prawnej po stronie Wykonawcy przewidziane  przepisami 

prawa. 

Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę.   

Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.  

Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu ustawy Pzp: 

1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana  

nr rachunku bankowego), 

2) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów miedzy Stronami, 

3) udzielenie zamówień dodatkowych określonych w przepisach o zamówieniach publicznych, 
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4) udzielenie zamówień uzupełniających w zakresie wskazanym w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia.  

 

 

ROZDZIAŁ XI 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

 

11.1. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

 

 

ROZDZIAŁ XII 

JAWNOŚĆ POSTĘPOWANIA 

 

12.1. Zamawiający prowadzi protokół postępowania. Protokół postępowania wraz z załącznikami jest 

jawny. Załączniki do protokołu takie jak opinie biegłych, oświadczenia, informacje, zawiadomienia, 

wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez Zamawiającego i Wykonawców udostępnia się 

po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania. Oferty są jawne   

od chwili ich otwarcia. Udostępnienie protokołu oraz załączników do protokołu jest możliwe  

na wniosek zainteresowanego podmiotu. Na podstawie złożonego wniosku Zamawiający ustali 

miejsce i termin udostępnienia w/w dokumentów, o czym poinformuje wnioskodawcę.  

 

12.2. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów  

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, 

zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane. W przypadku zastrzeżenia informacji Wykonawca ma 

obowiązek wydzielić z oferty informacje stanowiące tajemnicę jego przedsiębiorstwa i oznaczyć   

je klauzulą „nie udostępniać”. Informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 

ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503 z późn. zm.)”. 

W sytuacji, gdy Wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy 

przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów pzp lub odrębnych przepisów, informacje  

te będą podlegały udostępnieniu na takich samych zasadach, jak pozostałe niezastrzeżone 

dokumenty. 
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Załącznik nr 1 do SIWZ 
 

O F E R T A 
Na: Wybór szkoleniowców - ekspertów do prowadzenia i realizacji form doskonalenia nauczycieli 

(warsztaty, szkolenia, wykłady, konsultacje, seminaria, szkoleniowe rady pedagogiczne) 

dla uczestników projektu „Nowa jakość systemu doskonalenia nauczycieli 

w powiecie polkowickim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  

Cześć/części nr ....................... 

 

Wykonawca  ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Adres siedziby (w przypadku osób fizycznych również adres zamieszkania) 

 

tel./fax: …………………………………………………………………………………………………………………………………………..….. 

e-mail: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

REGON: …………………………………………. NIP: ………………………………………………………………………………………….. 

 

Ustalam adres do korespondencji (jeżeli jest on inny od wskazanego powyżej): 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 

1. Składam (my) niniejszą ofertę przetargową we własnym imieniu / jako lider w konsorcjum 

zarządzanego przez …………………………………................................ (nazwa lidera)*. Partnerem  

w konsorcjum jest ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
(*niepotrzebne skreślić – przypadku braku skreślenia Zamawiający uzna, że ofertę złożono we własnym imieniu). 

2. Oświadczam (my), że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 

udostępnioną przez Zamawiającego i nie wnoszę (my) do niej zastrzeżeń.  

3. Oświadczam (my), że zamówienia wykonam samodzielnie bez udziału podwykonawców* / 

zamówienie wykonam przy udziale podwykonawców* w następującym zakresie 

 ……………………………………………………..……………………………………….…………………………………………………………… 
(*niepotrzebne skreślić – w przypadku braku skreślenia Zamawiający uzna, że Wykonawca wykona zamówienie samodzielnie). 

4. Oświadczam (my), że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu 

składania ofert.  

5. Oświadczam (my), że w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy 

(zgodnie  z przedstawionym wzorem) na warunkach określonych i zawartych w SIWZ oraz w miejscu  

i terminie określonym przez Zamawiającego.  

6. Oświadczam (my), iż przedmiot zamówienia wykonam zgodnie z treścią SIWZ i zawartą umową,   

w szczególności w terminach i według cen w niej określonych. 

7. Stosownie do pobranej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oferuję wykonanie 

przedmiotowego zamówienia (usługi) za cenę:  
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część 1 zamówienia zgodnie z pkt. 2.9.1 SIWZ: 

Ekspert I: 

Cena netto za 1 godz.:  …………………………………………………….… 

Cena brutto za 1 godz.: ……………………………………………………… 

(Słownie: …………………………………………………………………………..)  
 

część 2 zamówienia zgodnie z pkt. 2.9.1 SIWZ: 

Ekspert I: 

Cena netto za 1 godz.:  …………………………………………….………… 

Cena brutto za 1 godz.: ……………………………………………………… 

(Słownie: …………………………………………………………………………..)  
  

Ekspert II: 

Cena netto za 1 godz.:  …………………………………………….………… 

Cena brutto za 1 godz.: ……………………………………………………… 

(Słownie: …………………………………………………………………………..)  
 

część 3 zamówienia zgodnie z pkt. 2.9.1 SIWZ: 

Ekspert I: 

Cena netto za 1 godz.:  …………………………………………….………… 

Cena brutto za 1 godz.: ……………………………………………………… 

(Słownie: …………………………………………………………………………..)  
 

część 4 zamówienia zgodnie z pkt. 2.9.1 SIWZ: 

Ekspert I: 

Cena netto za 1 godz.:  …………………………………………….………… 

Cena brutto za 1 godz.: ……………………………………………………… 

(Słownie: …………………………………………………………………………..)  
 

część 5 zamówienia zgodnie z pkt. 2.9.1 SIWZ: 

Ekspert I: 

Cena netto za 1 godz.:  …………………………………………….………… 

Cena brutto za 1 godz.: ……………………………………………………… 

(Słownie: …………………………………………………………………………..)  
 

część 6 zamówienia zgodnie z pkt. 2.9.1 SIWZ: 

Ekspert I: 

Cena netto za 1 godz.:  …………………………………………….………… 

Cena brutto za 1 godz.: ……………………………………………………… 

(Słownie: …………………………………………………………………………..)  
 

część 7 zamówienia zgodnie z pkt. 2.9.1 SIWZ: 

Ekspert I: 

Cena netto za 1 godz.:  …………………………………………….………… 

Cena brutto za 1 godz.: ……………………………………………………… 

(Słownie: …………………………………………………………………………..)  
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część 8 zamówienia zgodnie z pkt. 2.9.1 SIWZ: 

Ekspert I: 

Cena netto za 1 godz.:  …………………………………………….………… 

Cena brutto za 1 godz.: ……………………………………………………… 

(Słownie: …………………………………………………………………………..)  
 

Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są: 

1) ............................................................................  

2) ............................................................................  

3) ............................................................................  

4) ............................................................................  

5) ............................................................................  

6) ............................................................................  

7) ............................................................................ 

 

Oświadczam (my), że zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji (Dz. U. z 2003r., Nr 153, poz. 1503 ze zm.) oferta zawiera* / nie zawiera* informacje 

stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji.  

 
* niepotrzebne skreślić – w przypadku braku skreślenia Zamawiający uzna, że w formularzu oferty, zaświadczeniach oraz oświadczeniach 

nie ma informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.  

 

Zastrzeżenie Wykonawcy:  

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

...................................................... 
                     (miejscowość i data)  

…………………............................................ 
(podpis(y) osób uprawnionych 

do reprezentacji   wykonawcy, w przypadku oferty 

wspólnej- podpis pełnomocnika wykonawców) 
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Załącznik nr 2a do SIWZ 

 

................................................................  
                       (pieczęć wykonawcy)  

 

OŚWIADCZENIE 

O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

Ja (My), niżej podpisany (ni) ..................................................................................................................... 

działając w imieniu i na rzecz : 

 

................................................................................................................................................................... 
(pełna nazwa wykonawcy) 

 

.................................................................................................................................................................. 
(adres siedziby wykonawcy) 

 

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Wybór szkoleniowców – ekspertów  

do prowadzenia i realizacji form doskonalenia nauczycieli (warsztaty, szkolenia, wykłady, 

konsultacje, seminaria, szkoleniowe rady pedagogiczne) dla uczestników projektu „Nowa jakość 

systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie polkowickim” współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Cześć/części nr ....................., 

oświadczam(my), że Wykonawca, którego reprezentuję(jemy) spełnia warunki udziału   

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego określone w art. 22 ust. 1 ustawy  z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.). 

 

 

 

 

 

...................................................... 
                     (miejscowość i data)  

…………………............................................ 
(podpis(y) osób uprawnionych 

do reprezentacji   wykonawcy, w przypadku oferty 

wspólnej- podpis pełnomocnika wykonawców) 
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Załącznik nr 2b do SIWZ 

................................................................  
                       (pieczęć wykonawcy)  

 

OŚWIADCZENIE 

O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA 

 

Ja (My), niżej podpisany (ni) ..................................................................................................................... 

działając w imieniu i na rzecz ................................................................................................................... 
(pełna nazwa wykonawcy) 

 

................................................................................................................................................................ 
(adres siedziby wykonawcy) 

 

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Wybór szkoleniowców - ekspertów  

do prowadzenia i realizacji form doskonalenia nauczycieli (warsztaty, szkolenia, wykłady, 

konsultacje, seminaria, szkoleniowe rady pedagogiczne) dla uczestników projektu „Nowa jakość 

systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie polkowickim” współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Cześć/części nr ....................., 

oświadczam(my), że wobec Wykonawcy, którego reprezentuję(jemy) brak jest podstaw   

do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,  o których mowa  w art. 24 ust. 

1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. 

zm.).  

 

 

 

..............................................................  
                            (miejscowość i data)  

…….........................................................                                                                                                                                   
(Wykonawca lub osoba upoważniona 

do podpisywania w imieniu Wykonawcy) 
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Załącznik nr 2c do SIWZ 

 

 

................................................................  
                       (pieczęć wykonawcy)  

 

OŚWIADCZENIE 

 

Ja (My), niżej podpisany (ni) ..................................................................................................................... 

działając w imieniu i na rzecz :.................................................................................................................. 
(pełna nazwa wykonawcy) 

 

................................................................................................................................................................... 
(adres siedziby wykonawcy) 

 

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Wybór szkoleniowców – ekspertów  

do prowadzenia i realizacji form doskonalenia nauczycieli (warsztaty, szkolenia, wykłady, 

konsultacje, seminaria, szkoleniowe rady pedagogiczne) dla uczestników projektu „Nowa jakość 

systemu doskonalenia nauczycieliw powiecie polkowickim” współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Cześć/części nr ....................., 

składając ofertę w postępowaniu stosowne do treści art. 26 ust. 2d ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm. – dalej: pzp) oświadczam (my), 

że:  

1. nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 pzp, 

2. należymy do grupy kapitałowej i składamy listę podmiotów należących do tej samej grupy 

kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. 

U. nr 50, poz. 331 z późn. zm). * 

 

Lp. 
Dane podmiotu 

(nazwa, adres, nr NIP, nr KRS) 

  

  

  

 

 

 

..............................................................  
                            (miejscowość i data)  

…….........................................................                                                                                                                                   
(Wykonawca lub osoba upoważniona 

do podpisywania w imieniu Wykonawcy) 
 

*niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 3 do SIWZ 

WZÓR UMOWY Nr …/2013 
 

Zawarta pomiędzy Powiatowym Ośrodkiem Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego  
i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach z siedzibą w Polkowicach przy ulicy Targowej 1, 
posiadającym NIP: 692-17-45-318, reprezentowanym przez:  
Renatę Czapczyńską – Dyrektora POPPPiDM, przy kontrasygnacie: Katarzyny Nalewajskiej – 
Głównego księgowego, zwanym dalej „Zamawiającym” 
 
a ……………………………………………………….… , zwanym dalej „Wykonawcą”, 
 
zwani dalej „Stronami”. 
 
Umowa dotyczy … część zamówienia, zwaną dalej „Umową” i jest zawarta w wyniku 

przeprowadzanego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na Wybór szkoleniowców - ekspertów do prowadzenia i realizacji form 

doskonalenia nauczycieli (warsztaty, szkolenia, wykłady, konsultacje, seminaria, szkoleniowe rady 

pedagogiczne) dla uczestników projektu „Nowa jakość systemu doskonalenia nauczycieli  

w powiecie polkowickim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego,  zgodnie z ustawą dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień 

publicznych (j. t. Dz. U.  z 2013r. poz. 907 ze zm.).  

 
§ 1. 

 1. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługę polegającą na realizacji 
różnych form doskonalenia nauczycieli  i dyrektorów  w formie warsztatów, szkoleń, wykładów, 
konsultacji, seminariów, zwane dalej zajęciami,  w miejscach i zakresie określonym w części nr .…  
w ramach postępowania nr POPPPiDM.221A-70/13. 
 2. Przedmiot zamówienia zostanie wykonany zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia 
(załącznik nr 1 do umowy) oraz pozostałymi postanowieniami zawartymi w SIWZ obowiązującej  
w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego nr POPPPiDM.221A-70/133 z dnia ………….. 
2013 r. oraz ofertą Wykonawcy z dnia ……………… (załącznik nr 2 do umowy). 
 3. Wykonawca jest zobowiązany w szczególności do:  

1) zapewnienia trenerów, szkoleniowców, wykładowców, konsultantów, ekspertów w danych 
dziedzinach do przeprowadzenia form doskonalenia nauczycieli i dyrektorów, 

2) opracowania programów zajęć form doskonalenia dostosowanych do indywidualnych 
potrzeb szkoły/ przedszkola oraz ich modyfikacja w przypadku zaistnienia takiej potrzeby  
i przestawienie ich Zamawiającemu, 

3) opracowania materiałów szkoleniowych oraz wprowadzenia ewentualnej korekty  
w przypadku modyfikacji programów, 

4) przesyłania Szkolnym Organizatorom Rozwoju Edukacji (SORE), nie później niż na 7 dni przed 
dniem przeprowadzenia danej formy doskonalenia szkolenia wersji elektronicznych 
programów szkoleń oraz materiałów szkoleniowych, wykorzystywanych na potrzeby 
przeprowadzenia form doskonalenia nauczycieli i dyrektorów w ramach realizacji Rocznych 
Planów Wspomagania, 
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5) przesyłania Koordynatorom Sieci, nie później niż na 7 dni przed dniem przeprowadzenia 
danej formy doskonalenia wersji elektronicznych programów szkoleń oraz materiałów 
szkoleniowych, wykorzystywanych na potrzeby przeprowadzenia form doskonalenia 
nauczycieli i dyrektorów w ramach realizacji Sieci współpracy i samokształcenia, 

6) opracowania oraz przeprowadzenia po każdej zrealizowanej formie doskonalenia ankiety 
ewaluacyjnej wśród uczestników zajęć, 

7) przekazania Szkolnym Organizatorom Rozwoju Edukacji (SORE) lub Koordynatorom Sieci 
dokumentacji projektowej bezpośrednio po zrealizowaniu danej formy doskonalenia, 

8) ustalania terminów realizacji poszczególnych form doskonalenia w ramach: 
c) Rocznych Planów Wspomagania - w porozumieniu ze Szkolnymi Organizatorami Rozwoju 

Edukacji (SORE), 
d) Sieci współpracy i samokształcenia – w porozumieniu z Koordynatorami Sieci. 

9) stałej współpracy ze Szkolnymi Organizatorami Rozwoju Edukacji i Koordynatorami Sieci, 
10) bieżących kontaktów z Biurem Projektu, 
11) prowadzenia ewidencji (godzin i zadań realizowanych w projekcie) zajęć w zakresie: miejsca, 

godzin, przedmiotu zajęć, ilości uczestników, wniosków i ewentualnych zaleceń  (ewentualne 
poprawki do dokumentacji nie są wliczane do ewidencji), 

12) zachowania w tajemnicy wszelkich danych, do których Wykonawca będzie miał dostęp   
w związku z realizacją zamówienia. 

 4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z najwyższą starannością oraz  
z wykorzystaniem najnowszych metod i technik dydaktycznych w zakresie prowadzenia zajęć 
będących przedmiotem umowy.  
 5. Strony zgodnie przyjmują, iż godzina zajęciowa wynosi  45 min. 
 6. Harmonogram (plan) warsztatów, szkoleń, wykładów, konsultacji, seminariów, szkoleniowych 
rad pedagogicznych ustalony będzie po podpisaniu umowy między Zamawiającym a Wykonawcą  
w terminie 3 dni od dnia podpisania umowy. Harmonogram uwzględni szcegółowy opis zamówienia 
i zagadnień wyszczególnionych w załączniku do umowy.  
 7. Wykonawca oświadcza, że dysponuje kadrą dydaktyczną gwarantującą realizację przedmiotu 
zamówienia na poziomie jak w ust. 4, w szczególności posiadającą odpowiednie doświadczenie  
i kwalifikacje. Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania zadania przez osobę/-y, które zostały 
wskazane w ofercie …………. Zmiana osób realizujących zamówienie jest możliwa za zgodą 
Zamawiającego jedynie pod warunkiem, że osoby te będą spełniały wymagania określone w SIWZ. 
Zmiana tych osób nastąpi  w formie aneksu do umowy. 
 8. Dodatkowo, Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego o braku możliwości 
przeprowadzenia zajęć z przyczyny leżącej po jego stronie z co najmniej trzy dniowym 
wyprzedzeniem oraz przeprowadzenia niezrealizowanych z tego tytułu zajęć w innym terminie 
dogodnym dla Zamawiającego. W sytuacji losowej uniemożliwiającej wykonanie usługi, na jeden 
dzień przed, Wykonawca ma obowiązek wyznaczenia nowej osoby z co najmniej równymi 
kwalifikacjami za zgodą Zamawiającego. 
 9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do monitorowania przebiegu zajęć bez uprzedniego 
zawiadomienia Wykonawcy. 
 10. Zamawiający zobowiązuje się do informowania Wykonawcy o odwołaniu zajęć z co najmniej 
trzy dniowym wyprzedzeniem oraz uzgodnienia innego terminu ich przeprowadzenia. 
 11. Zamawiający zobowiązuje się do udzielenia Wykonawcy wszelkich informacji  niezbędnych 
do realizacji niniejszej umowy.  
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 12. Wykonawca oświadcza, iż zakres obowiązków wynikających z niniejszej umowy nie 
powoduje kolizji z ewentualnymi obowiązkami w ramach realizacji innych projektów finansowanych 
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, jak również w ramach innych programów 
Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia i nie wyklucza możliwości prawidłowej i efektywnej 
realizacji zadań powierzonych na podstawie niniejszej umowy. 
 13. Wykonawca zobowiązuje się do oznaczenia logiem Unii Europejskiej i Europejskiego 
Funduszu Społecznego oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, informacją o współfinansowaniu 
projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, a także logiem i nazwą projektu wszelkich 
dokumentów sporządzanych w ramach realizacji zamówienia. 
 

§ 2. 
 1. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 30 czerwca 2014 r. 
z zastrzeżeniem jak poniżej. 
 2. Umowę uważa się za wykonaną, gdy zostanie wykonany przedmiot umowy w ilości  godzin jak 
załączniku nr 1 oraz ofercie i SIWZ. 
 

§ 3.  
 1. Strony zgodnie ustalają, że Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy określonego 
w § 1 otrzyma wynagrodzenie w łącznej wysokości: ……………….. zł. brutto ( słownie: ……………… zł. 
brutto) netto kwota ………….. przy zastosowaniu stawki podatku VAT ustalonej na podstawie 
obowiązujących w zakresie przepisów, w tym za godzinę cena netto ….……. zł i cena brutto……….…. zł. 
 2. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty realizacji usługi w tym w szczególności koszty 
dojazdów, hoteli , koszty materiałów szkoleniowych, pracowników  a w przypadku wykonawców 
będącymi osobami fizycznymi  nie  będących płatnikami podatku VAT dodatkowo wynagrodzenie 
obejmuje  składki na ubezpieczenia społeczne (tzw.pracownicze i pracodawcy) i pozostałe składki ZUS  
i inne oraz zaliczki na podatek dochodowy. 
 3. W granicach wynagrodzenia jak w ust.1  Wykonawca przenosi na zamawiającego majątkowe 
prawa do opracowań i innych dzieł w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.  
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) powstałych 
w związku z realizacją niniejszej umowy  na polach eksploatacji jak w art. 50  wyżej powołanej ustawy 
oraz do zmiany ,rozbudowy  i przekazania jednostkom uczestniczącym  w projekcie. 
 

§ 4. 
 1. Wykonawca oświadcza, ze jest/nie jest płatnikiem podatku od towarów i usług (VAT), 
NIP: …………………………………………………….. 
 2. Zamawiający oświadcza, że nie jest płatnikiem podatku od towarów i usług (VAT), NIP: 
………………………………. i upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktury VAT/ rachunku bez podpisu 
Zamawiającego. 
 3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie wynikające z § 3  umowy na podstawie 
faktury VAT/rachunku wystawionego przez Wykonawcę po wykonaniu przedmiotu zamówienia  
i przekazaniu dokumentów o tym świadczących. 
 4. Zapłata nastąpi w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury VAT/ rachunku przez 
Zamawiającego, przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze/rachunku. 
 5. Za termin zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.  
 6. W związku z tym  że Wynagrodzenie Wykonawcy będzie współfinansowane ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Zamawiający zastrzega możliwość 
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zmiany terminu wypłaty wynagrodzenia w przypadku opóźnień w przekazywaniu transz na realizację 
przedmiotu zamówienia przez IP 2 – ORE w Warszawie. Wykonawca oświadcza, iż nie będzie żądał 
zapłaty odsetek w przypadku opóźnień wypłaty wynagrodzenia w wyżej wskazanego powodu.  
 7. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść na osobę trzecią wierzytelności 
wynikających z niniejszej umowy. 
 

§ 5. 
 1. Osobami odpowiedzialnymi za prawidłowe wykonywanie umowy oraz prowadzenie bieżącej 
współpracy i konsultacji są następujące osoby: 
1) ze strony Zamawiającego ……………………………….., tel. ……………………. 
2) ze strony Wykonawcy ………………………………….…., tel. ……………………. 
 2. Zmiana osób wymienionych w ust. 1 nie stanowi zmiany umowy i zostanie dokonana przez 
poinformowanie drugiej strony na piśmie.  
 

§ 6. 
 1. Oprócz wypadków wymienionych w przepisach kodeksu cywilnego stronom przysługuje 
prawo odstąpienia od umowy  w następujących sytuacjach: 
 1) Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od podjęcia 
wiadomości o co najmniej jednej z  następujących okolicznościach: 
 a) w razie istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
 b) gdy zostanie zgłoszony wniosek o upadłość lub podjęta likwidacja Wykonawcy, 
 c) gdy zostanie wydany prawomocny nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 
 d) gdy Wykonawca nie wykonuje lub wykonuje nienależycie, bądź nieterminowo przedmiot 
umowy, po uprzednim wezwaniu go do usunięcia uchybień. 
 2) Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy Zamawiający nie wywiązuje się 
z zapłaty wynagrodzenia, pomimo dodatkowego wezwania w terminie jednego miesiąca od upływu 
terminu określonego w przedmiotowej umowie, z zastrzeżeniem § 4 ust. 6 umowy. Umowne prawo 
odstąpienia w tym przypadku przysługuje w terminie jak w ust.1 pkt 1. 
 2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
i powinno zawierać uzasadnienie.  
 3. W przypadku określonym w ust. 1 pkt 1 umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie  
za zajęcia przeprowadzone do dnia powzięcia informacji o odstąpieniu od umowy.  
  

§ 7. 
1. W zakresie odpowiedzialności odszkodowawczej  stron za niewykonanie lub nienależyte 

wykonanie postanowień umowy, strony zgodnie ustalają: 
 1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w następujących wypadkach  
i wysokościach: 
 a) za każdy dzień opóźnienia lub/i zwłoki  w realizacji zajęć w ustalonym terminie 0,10 % 
wynagrodzenia łącznego brutto określonego w § 3 umowy; 
 b) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi 
Wykonawca w wysokości 20% wynagrodzenia łącznego brutto określonego w § 3 umowy; 
 c) za nieuzasadnione odstąpienie od umowy przez Wykonawcę, w wysokości 20 % 
wynagrodzenia łącznego brutto określonego w § 3 umowy.  
 2) Zamawiający  zapłaci Wykonawcy karę umowną w następujących wypadkach i wysokościach: 
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 a) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi 
Zamawiający w wysokości 20% wynagrodzenia łącznego brutto określonego w § 3 umowy; 
 b) za nieuzasadnione odstąpienie od umowy przez Zamawiającego, w wysokości 20 % 
wynagrodzenia łącznego brutto określonego w § 3 umowy.  
 2. Kary umowne nie wykluczają możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. 
 3. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie w rozumieniu art. 498 i 499 kodeksu  
cywilnego kary umownej. 
 

§ 8. 
1. Jako siłę wyższą  należy rozumieć zdarzenie nagłe, poza kontrolą zarówno Zamawiającego, jak 

i Wykonawcy, gdy w chwili zawarcia umowy niemożliwe było przewidzenie tego zdarzenia i jego 
skutków, które wpłynęły na zdolność strony do wykonania umowy, oraz gdy niemożliwe było 
uniknięcie samego zdarzenia lub przynajmniej jego skutków. 

2. Za siłę wyższą nie uznaje się miedzy innymi: brak środków u Wykonawcy, czy niedotrzymanie 
zobowiązań przez jego kontrahentów lub pracowników. 

3. Strony umowy zobowiązują się do wzajemnego powiadamiania o zaistnieniu siły wyższej  
i dokonania stosownych ustaleń celem wyeliminowania możliwych skutków działania siły wyższej. 
Powiadomienia o którym mowa należy dokonać pisemnie lub w inny dostępny sposób, niezwłocznie 
po fakcie wystąpienia siły wyższej. Do powiadomienia należy dołączyć dowody na poparcie 
zaistnienia siły wyższej. 

4. Nie można powoływać się na siłę wyższą w przypadku braku zawiadomienia zarówno  
o zaistnieniu jak i o ustaniu okoliczności siły wyższej, jak również nie przedstawienia dowodów, 
o których mowa w ust. 3. 

 
§ 9. 

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej (aneksu) pod rygorem 
nieważności. 

2. Istotne zmiany umowy mogą nastąpić tylko w wypadku: 
1) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych 

od Stron o termin niezbędny na wykonanie obowiązków Wykonawcy, nie dłużej jednak niż do dnia 

10.07.2014 r. 

2) zmiany kadry dydaktycznej, przy pomocy której Wykonawca wykonuje przedmiot umowy; zmiana 
jest możliwa tylko w  przypadku, gdy nowa osoba posiada tożsamą wiedzę i doświadczenie 
zawodowe, jak dotychczasowy szkoleniowiec (osoby musza spełniały wymagania określone w SIWZ), 
3) uzupełnienie kadry dydaktycznej w porównaniu do wskazanej w ofercie Wykonawcy- przy czym 
osoby te muszą spełniać wymagania określone w SIWZ; 
4)  zmiany formy organizacyjno – prawnej po stronie Wykonawcy przewidziane  przepisami prawa. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego o każdej 
zmianie adresu siedziby i o każdej innej zmianie w działaniach Wykonawcy mogącej mieć wpływ na 
realizację umowy. W przypadku nie dopełnienia tego obowiązku Wykonawcę będą obciążać 
ewentualne koszty mogące wyniknąć na skutek zaniechania.  
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§ 10. 
 1. Spory, mogące wyniknąć na tle niniejszej umowy, strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu 
właściwego ze względu na siedzibę Zamawiającego.  
 2. W sprawach nieregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego, ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz .U.  
z 2006r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych  
( tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).  
 3. Umowę sporządzono w 2 egzemplarzach: 1 dla Zamawiającego i 1 dla Wykonawcy.  
 
 
 
                      ZAMAWIAJĄCY                       WYKONAWCA 
 
 
 
 
         ………………...............................…       ………………………........................... 
                        DATA I PODPIS                DATA I PODPIS 

 
 
 
*dostosować do rodzaju Wykonawcy (przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą, osoba fizyczna prowadząca działalność 
gospodarczą, osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, którzy 
nie wyznaczyli lidera do zawarcia umowy)  

 
 
Oświadczenie Wykonawcy **  
 
1. Oświadczam, że:  
a. świadczę pracę na podstawie umowy o pracę w wymiarze ......... etatu .................. (nazwa 
Pracodawcy) *;  
b. jestem objęty(a) odrębnymi przepisami w zakresie zaopatrzenia emerytalnego lub ubezpieczenia 
społecznego, *  
c. jestem uprawniony(a) do emerytury / renty na podstawie decyzji Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych Oddział w …………………… z dnia ................................. . Prawo do emerytury / renty 
zostało przyznane na okres: ……………………….. / bezterminowo. *  
d. jestem słuchaczem studiów ………………………………………………… * 
2. Pomimo uprawnienia do emerytury / renty wnoszę o objęcie ubezpieczeniem z tytułu 
wykonywania umowy zlecenia od dnia..............................................  
3. Oświadczam, że:  
a. jestem / nie jestem zarejestrowany/a jako bezrobotny/a.  
 
 
 
 
* niepotrzebne skreślić  
** dotyczy wykonawcy będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej 
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Załącznik nr 4 do SIWZ 

 

................................................................  
                          (pieczęć wykonawcy)  

 

 

PEŁNOMOCNICTWO 

 

Niniejszym udzielam/y pełnomocnictwa do działania w imieniu i na rzecz:  
 

.................................................................................................................................................................. 
(imię i nazwisko osoby prowadzącej dział. gosp., jej adres oraz nazwa prowadzonej działalności lub firma i siedziba osoby prawnej) 

 

i dokonywania następujących czynności:  

1) reprezentowania i składania oświadczeń w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

pod nazwą: Wybór szkoleniowców - ekspertów do prowadzenia i realizacji form doskonalenia 

nauczycieli (warsztaty, szkolenia, wykłady, konsultacje, seminaria, szkoleniowe rady pedagogiczne) 

dla uczestników projektu „Nowa jakość systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie 

polkowickim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego. Cześć/części nr ....................., w ramach realizacji projektu „Nowa jakość 

systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie polkowickim”, do wysokości odpowiadającej cenie 

oferty;  

2) podpisywania wszelkich dokumentów związanych z postępowaniem określonym w pkt. 1, w tym 

dokumentów ofertowych oraz umowy do wysokości odpowiadającej cenie oferty.  

 

Pełnomocnictwa udzielam/y:  

……………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………… 
  

Wszelką korespondencję należy kierować na adres: 

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

 

 

...............................................................  
                          (miejscowość i data)  

 

 

.......................................................................  
(podpisy osób uprawnionej - osoba określona 

w rejestrze/zaświadczeniu zgodnie ze wskazanym sposobem 
reprezentowania i składania oświadczeń) 
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Załącznik nr 5 do SIWZ 

 
................................................................  
                           (pieczęć wykonawcy)  

 
 

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ 
W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA 

 
Ja (My), niżej podpisany (ni) ….................................................................................................................. 
 
działając w imieniu i na rzecz ................................................................................................................... 

(pełna nazwa i adres siedziby Wykonawcy) 

 
w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:  
Wybór szkoleniowców – ekspertów do prowadzenia i realizacji form doskonalenia nauczycieli 
(warsztaty, szkolenia, wykłady, konsultacje, seminaria, szkoleniowe rady pedagogiczne)  
dla uczestników projektu „Nowa jakość systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie 
polkowickim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego. Cześć/części nr ....................., oświadczamy, że w wykonywaniu ……… części 
zamówienia będzie uczestniczyła następująca osoba/ będą uczestniczyły następujące osoby*: 

Ilość 
ekspertów 

w danej 
części 

Imię 
i nazwisko 

Informacje dotyczące 
kwalifikacji 

zawodowych, 
doświadczenia, 
wykształcenia,  

i stopnia awansu 
zawodowego 

Zakres 
wykonywanych 

czynności 
 

Podstawa 
do dysponowania 

daną osobą 
 

Część 1: 

Ekspert I      

…     

Część 2: 

Ekspert I      

Ekspert II      

…     

Część 3: 

Ekspert I      

…     

Część 4: 

Ekspert I      

…     

Część 5: 

Ekspert I      

Część 6: 

Ekspert I      



 
 
 

 

Projekt „Nowa jakość systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie polkowickim” 
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 
 

Znak sprawy: POPPPiDM.221A-70/13 

 

 
Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach 

ul. Targowa 1, 59-100 Polkowice, www.polkowice.edu.pl, e-mail: biuroprojektu@polkowice.edu.pl, tel. 76 746 15 70 

Część 7: 

Ekspert I      

Część 8: 

Ekspert I      

 
 
 
 
..............................................................  
                         (miejscowość i dzień)  

 
 
 

…………................................................................. 
(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji  wykonawcy,  

w przypadku oferty wspólnej podpis pełnomocnika 
wykonawców) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

Projekt „Nowa jakość systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie polkowickim” 
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 
 

Znak sprawy: POPPPiDM.221A-70/13 

 

 
Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach 
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Załącznik nr 6 do SIWZ 
 
 
 

..........................................................  
                      (pieczęć wykonawcy)  

 
 

OŚWIADCZENIE O POSIADANIU UPRAWNIEŃ 
 
 

Ja (My), niżej podpisany (ni) ….................................................................................................................. 
 

działając w imieniu i na rzecz: ................................................................................................................... 
(pełna nazwa i adres siedziby Wykonawcy) 

 
 
w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:  
Wybór szkoleniowców – ekspertów do prowadzenia i realizacji form doskonalenia nauczycieli 
(warsztaty, szkolenia, wykłady, konsultacje, seminaria, szkoleniowe rady pedagogiczne) dla 
uczestników projektu „Nowa jakość systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie polkowickim” 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego. Cześć/części nr ....................., oświadczam(my), że osoba/y*, która będzie 
uczestniczyć/ które będą uczestniczyć* w wykonywaniu zamówienia (wymienione 
w załączniku nr 6 do SIWZ), posiada/ją* wymagane uprawnienia. 
 
 
 
..............................................................  
                           (miejscowość i dzień)  

 
 

………….................................................................... 
(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji  wykonawcy,  

w przypadku oferty wspólnej podpis pełnomocnika 
wykonawców) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

Projekt „Nowa jakość systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie polkowickim” 
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Znak sprawy: POPPPiDM.221A-70/13 
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Załącznik nr 7 do SIWZ 

................................................................  
                           (pieczęć wykonawcy)  

 
 

Wykaz wykonanych usług 
Ja (My), niżej podpisany (ni) ….................................................................................................................. 
 
działając w imieniu i na rzecz : ................................................................................................................. 

(pełna nazwa i adres siedziby Wykonawcy) 

 
w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:  
Wybór szkoleniowców – ekspertów do prowadzenia i realizacji form doskonalenia nauczycieli 
(warsztaty, szkolenia, wykłady, konsultacje, seminaria, szkoleniowe rady pedagogiczne) dla 
uczestników projektu „Nowa jakość systemu doskonalenia nauczycieli 
w powiecie polkowickim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego. Cześć/części nr ....................., przedstawiamy: 
 

Lp. Opis 
przedmiotu usług 

Termin 
Wykonania 
usług 
 

Wartość 
brutto usług 

Zamawiający na rzecz którego 
wykonano daną usługę 

 
 
 
 
 

    

 

Załączamy …………………….. sztuk dokumentów potwierdzających należyte wykonanie bądź należyte 

wykonywanie wymienionych powyżej usług. 

 
 
 
..............................................................  
                   (miejscowość i dzień)  

 
 
 

…………................................................................. 
(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji  wykonawcy,  

w przypadku oferty wspólnej podpis pełnomocnika 
wykonawców)” 

 


