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Jeżowe, dn. 23 kwietnia 2012 r. 
Nr sprawy:  OPS.252.1.1.2012 
 

 
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 
Na wykonanie usługi polegającej na zorganizowaniu i realizacji dwóch imprez o charakterze  
integracyjno -edukacyjnym na terenie gminy Jeżowe, w ramach projektu systemowego 
„Czas na aktywność w gminie Jeżowe” 
 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego  
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 
Priorytet VII. Promocja integracji społecznej,  
Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji,  
Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy 
społecznej. 
 
 
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu 
nieograniczonego o równowartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na 
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, zwana dalej „specyfikacją” lub „SIWZ”, w myśl przepisów 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2010 Nr 
113, poz. 759 z późn. zm), zwanej dalej “ustawą” 
 
Rozdział : I - Nazwa i adres Zamawiającego  
Ośrodek Pomocy Społecznej, 37-430 Jeżowe 136 a  
tel. (15) 8794900 , fax. (15) 8794342  
NIP: 865-22-76-040 
REGON: 831212670 
e-mail: gjezowe@rzeszow.uw.gov.pl 
strona internetowa do ogłoszeń: http://jezowe.bip.podkarpackie.pl/ 
 
Rozdział : II - Tryb udzielenia zamówienia:  
Zamówienia udziela się w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość ustalona na 
podstawie art. 32 ustawy jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie 
art. 11 ust. 8 ustawy.  
Ogłoszenie o zamówieniu zostało:  
a) zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 23 kwietnia 2012 r.  pod numerem 
128556-2012 
b) opublikowane w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego tj. na tablicy 
ogłoszeń – OPS, 37-430 Jeżowe 136 a w dniu 23 kwietnia 2012 r. oraz  
c) opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 23 kwietnia 2012 r. :  
http://jezowe.bip.podkarpackie.pl/ 
 
Rozdział : III - Opis przedmiotu zamówienia:  
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na zorganizowaniu i realizacji 
dwóch imprez o charakterze  integracyjno -edukacyjnym na terenie gminy Jeżowe, w 
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ramach projektu systemowego „Czas na aktywność w gminie Jeżowe” współfinansowanego 
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, składające 
się z 2 zadań, a mianowicie  
1) Zadanie Nr 1 „Zorganizowanie i realizacja imprezy o charakterze integracyjno – edukacyjnym 
pn. „Majowy piknik rodzinny” na terenie gminy Jeżowe, w ramach projektu systemowego „Czas 
na aktywność w gminie Jeżowe” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego.” 
 
2) Zadanie Nr 2  „Zorganizowanie i realizacja imprezy o charakterze integracyjno – edukacyjnym 
pn. „Wakacje na sportowo, bezpiecznie i zdrowo” na terenie gminy Jeżowe, w ramach projektu 
systemowego „Czas na aktywność w gminie Jeżowe” współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.” 
 
 
Część A – Zadanie Nr 1  
 
Przedmiotem zamówienia na Zadanie Nr 1 jest : 
Zorganizowanie  i realizacja imprezy o charakterze integracyjno – edukacyjnym  pn. „Majowy 
piknik rodzinny” na terenie gminy Jeżowe – teren boiska sportowego KS SPARTA Jeżowe oraz 
tereny przyległe, w dniu 20 maja 2012 r. w godzinach od 15:00 do 20:00 dla uczestników projektu 
oraz ich otoczenia oraz mieszkańców gminy Jeżowe, w ramach działań środowiskowych projektu 
systemowego „Czas na aktywność w gminie Jeżowe” współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zwana dalej "imprezą integracyjną" 
lub "imprezą".  
Wykonawca zobowiązany jest w czasie trwania imprezy integracyjnej do sprawnego i pełnego 
wykonania wszystkich niżej wymienionych czynności - usług osobiście lub przy pomocy innych 
podmiotów.  
Specyfikacja techniczna i ilościowa zamówienia obejmuje wykonanie przez Wykonawcę 
następujących obowiązków:  
 
1) Zapewnienie i ustawienie urządzeń takich jak:  
a. Dmuchana zjeżdżalnia dla dzieci,  dane techniczne w przybliżeniu: długość 7 m, szerokość:5 m, 
wysokość7 m, nie zawierająca ostrych krawędzi, miękkie podłoże do „lądowania”, obsługa przez 
doświadczony personel oraz ubezpieczenie OC. 
b. Dmuchany tor przeszkód  dla dzieci ze zjeżdżalnią, dane techniczne w przybliżeniu: długość 13 
m, szerokość 6,5 m, wysokość 6,5 m, zawierający miejsce do skakania i zjeżdżalnię,  nie 
zawierający ostrych krawędzi, miękkie podłoże do „lądowania”, obsługa przez doświadczony 
personel oraz ubezpieczenie OC. 
c. Dmuchany, suchy basen, wypełniony min. 5000 piłeczek plastikowych, dane techniczne w 
przybliżeniu: długość 4 m, szerokość: 4 m, wysokość 5 m, nie zawierająca ostrych krawędzi, 
obsługa przez doświadczony personel oraz ubezpieczenie OC. 
 
d. Dmuchany plac zabaw do skakania dla dzieci, dane techniczne w przybliżeniu: długość 5 m, 
szerokość 4 m, nie zawierająca ostrych krawędzi, miękkie podłoże do skakania, obsługa przez 
doświadczony personel oraz ubezpieczenie OC. 
e. Urządzenie dmuchane „Bunge- run”  dane techniczne długość 10 m, szerokość 3 m, nie 
zawierająca ostrych krawędzi, miękkie podłoże, obsługa przez doświadczony personel oraz 
ubezpieczenie OC. 
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f. Urządzenie dmuchane – arena w stylu Coloseum rzymskiego, dane techniczne w przybliżeniu: 
średnica 6 m, nie zawierająca ostrych krawędzi, miękkie podłoże, obsługa przez doświadczony 
personel oraz ubezpieczenie OC. 
g. Urządzenie dmuchane „ Super koszykówka” do celnościowego rzucania piłką do celu, obsługa 
przez doświadczony personel oraz ubezpieczenie OC. 
 
1.1. Wykonawca zabezpiecza we własnym zakresie agregat prądotwórczy oraz wszelkie 

okablowanie, oraz inne potrzebne i niezbędne elementy do prawidłowego działania wyżej 
wymienionych urządzeń.  

 

1.2. Wszystkie urządzenia powinny być  w pełni sprawne, bezpieczne oraz posiadać 
stosowne atesty.  

 
2) Zapewnienie atrakcji dla dzieci takich jak: 
2.1. Co najmniej dwóch animatorów przebranych za  „żywe maskotki” – postacie z bajek, którzy będą 
prowadzić zabawy dla dzieci oraz pozować do zdjęć z dziećmi – czas pracy min. 4 godziny każda 
maskotka. 

2.2.  Atrakcji w postaci 

• Trampolina dla dzieci o średnicy min. 4 m 
• Urządzenie MEGA RZUTKI DART 

• Bramka celnościowa 

 

2.2. Zapewnienie: 

a. Stoiska na którym wykonywane będzie malowanie twarzy i włosów dzieciom 
b. Stoiska plastyczne, na którym dostępne będą akcesoria plastyczne: kredki, farby, oraz inne 

artykuły niezbędne do przeprowadzenia warsztatów plastycznych 
c. Prowadzenia animacji, gier oraz konkursów  sportowych dla dzieci. 
d. Maszyny do robienia baniek mydlanych 
e. Personelu prowadzącego wszelkie zajęcia, konkursy dla dzieci 
f. Sprzętu niezbędnego do przeprowadzenia konkurencji sprawnościowych takiego jak: 

Worki do skakania, trzyosobowe spodnie, kacze stopy, piłki do skakania, rury do skakania. 

 
3) Wszystkie wyżej wymienione elementy muszą być rozłożone i przygotowane na 1 godzinę 
przed rozpoczęciem imprezy to jest na godzinę 1400.  
4) Wykonawca zobowiązany jest ubezpieczyć organizowaną imprezę od odpowiedzialności 
cywilnej na kwotę nie mniejszą niż 15.000,00 złoty (słownie: piętnaście tysięcy złoty 00/100)  
 
Część B – Zadanie Nr 2  
Przedmiotem zamówienia na Zadanie Nr 2 jest : 
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Zorganizowanie i realizacja imprezy o charakterze integracyjno – edukacyjnym  pn. „Wakacje na 
sportowo, bezpiecznie i zdrowo” na terenie gminy Jeżowe – teren boiska sportowego KS 
SPARTA Jeżowe oraz tereny przyległe, w dniu 24 czerwca 2012 r. w godzinach od 15:00 do 
20:00 dla uczestników projektu oraz ich otoczenia oraz mieszkańców gminy Jeżowe w ramach 
działań środowiskowych projektu systemowego „Czas na aktywność w gminie Jeżowe” 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego zwana dalej "imprezą integracyjną" lub "imprezą".  
Wykonawca zobowiązany jest w czasie trwania imprezy integracyjnej do sprawnego i pełnego 
wykonania wszystkich niżej wymienionych czynności - usług osobiście lub przy pomocy innych 
podmiotów.  
Specyfikacja techniczna i ilościowa zamówienia obejmuje wykonanie przez Wykonawcę 
następujących obowiązków:  
 
1) Zapewnienie i ustawienie urządzeń takich jak:  
 
a. Dmuchana zjeżdżalnia dla dzieci,  dane techniczne w przybliżeniu: długość 7 m, szerokość:5 m, 
wysokość7 m, nie zawierająca ostrych krawędzi, miękkie podłoże do „lądowania”, obsługa przez 
doświadczony personel oraz ubezpieczenie OC. 
 b. Dmuchany, suchy basen, wypełniony min. 10000 piłeczek plastikowych, dane techniczne 
w przybliżeniu: długość 6 m, szerokość: 7 m, nie zawierająca ostrych krawędzi, miękkie 
podłoże, obsługa przez doświadczony personel oraz ubezpieczenie OC. 
 
c.  Dmuchana ścianka wspinaczkowa, wysokość min. 7 metrów, zapewnienie specjalnej uprzęży 
dla uczestników, obsługa przez doświadczony personel oraz ubezpieczenie OC. 
d. Urządzenie dmuchane „Gigantyczne piłkarzyki”  dane techniczne długość 12 m, szerokość 8 m, 
nie zawierająca ostrych krawędzi, liczba uczestników: 2 drużyny po 6 zawodników, obsługa przez 
doświadczony personel  oraz ubezpieczenie OC. 
 
1.1. Wykonawca zabezpiecza we własnym zakresie agregat prądotwórczy oraz wszelkie 

okablowanie, oraz inne potrzebne i niezbędne elementy do prawidłowego działania wyżej 
wymienionych urządzeń.  

 

1.2. Wszystkie urządzenia powinny być  w pełni sprawne, bezpieczne oraz posiadać 
stosowne atesty.  

 
 
 2) Zapewnienie: 
 

a. Stoiska na którym wykonywane będzie malowanie twarzy i włosów dzieciom 
b. Stoiska plastyczne, na którym dostępne będą akcesoria plastyczne: kredki, farby, oraz inne 

artykuły niezbędne do przeprowadzenia warsztatów plastycznych 
c. Prowadzenia animacji, gier oraz konkursów  sportowych dla dzieci. 
d. Maszyny do robienia baniek mydlanych 
e. Personelu prowadzącegowszelkie zajęcia, konkursy dla dzieci 
f. Sprzętu niezbędnego do przeprowadzenia konkurencji sprawnościowych takiego jak: 

Worki do skakania, trzyosobowe spodnie, kacze stopy, piłki do skakania, rury do skakania. 
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3) Przeprowadzenie w trakcie imprezy pokazu z zakresu udzielania pierwszej pomocy 
przedmedycznej w wymiarze, przeprowadzony przez wykwalifikowany personel. Szkolenie 
powinno obejmować resuscytacje krążeniowo – oddechową oraz pierwszą pomoc w stanach 
zagrożenia życia, z którymi spotykamy się na co dzień. Forma pokazu: wykład, pokaz oraz 
ćwiczeń praktycznych na fantomie. Zagadnienia pokazu: Ćwiczenia związane z 
podstawowymi zabiegami resuscytacyjnymi: ocena bezpieczeństwa, ocena poszkodowanego, 
wezwanie pomocy, wykonanie pełnej resuscytacji krążeniowo – oddechowej, pozycja 
bezpieczna. Czas pokazu min. 60 minut 

4) Zapewnienie karetki ratunkowej z dwoma ratownikami medycznymi. Karetka powinna być 
wyposażona w sprzęt medyczny niezbędny do transportu chorych oraz udzielania świadczeń 
medycznych. Karetka oraz ratownicy powinni być do dyspozycji w trakcie imprezy dla osób 
zainteresowanych poznaniem zasad jej funkcjonowania, w godzinach 1500 – 1900. Karetka 
powinna być gotowa do dyspozycji 1 godz. Wcześniej tj. o godz. 1400.  

3) Zapewnienie usługa wykonania bezpłatnych badań ciśnienia tętniczego, poziomu glukozy 
we krwi, poziomu cholesteroli we krwi, pomiar tlenku węgla w wydychanym powietrzu dla 
osób palących i narażonych na bierne palenie,usługi  bezpłatnych porad dietetyka, obliczanie 
wskaźnika masy ciała BMI,  
Planowana liczba odbiorców bezpłatnych badań ( pkt. 3 i 4)  ok. 250 osób. 

 
4) Wszystkie wyżej wymienione elementy muszą być rozłożone i przygotowane na 1 godzinę 
przed rozpoczęciem imprezy to jest na godzinę 1400.  
5) Wykonawca zobowiązany jest ubezpieczyć organizowaną imprezę od odpowiedzialności 
cywilnej na kwotę nie mniejszą niż 15.000,00 złoty (słownie: piętnaście tysięcy złoty 00/100)  
 
Kody CPV  
79952000-2 usługi w zakresie organizacji imprez  
79952100-3 usługi w zakresie organizacji imprez kulturalnych  
 
 
 
2. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:  
2.1.Realizacja zamówienia odbywać się będzie na podstawie umowy z jednym wykonawcą. 
Zapłata wynagrodzenia za dwa zadania nastąpi na podstawie dwóch faktur/ rachunków, każda 
faktura/ rachunek będzie wystawiona odrębnie na Zadanie nr 1 i odrębnie na Zadanie nr 2, po 
wykonaniu i po potwierdzeniu przez Zamawiającego faktu właściwego wykonania każdego z 
zadań  
2.2.Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zleceniodawcy 
lub osobom trzecim w wyniku nienależytej realizacji usługi.  
2.3.Wykonawcę obciążają wszystkie koszty związane z wykonaniem usługi.  
2.4. Zamawiający dopuszcza wykonanie części zamówienia przy posłużeniu się innymi 
podmiotami - podwykonawcami. Jeżeli Wykonawca powierzy część zamówienia 
podwykonawcom, to Zamawiający na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy żąda wskazania przez 
wykonawcę w ofercie te części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.  
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Rozdział: IV - Termin wykonania zamówienia  
Zamawiający wymaga wykonania zamówienia w terminie:  
- Zadanie Nr 1 „Zorganizowanie i realizacja imprezy o charakterze integracyjno – 
edukacyjnym pn. „Majowy piknik rodzinny” na terenie  gminy Jeżowe, w ramach projektu 
systemowego „Czas na aktywność w gminie Jeżowe” współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w dniu 20 maja 2012 r. 
 oraz  
- Zadanie Nr 2 „Zorganizowanie i realizacja imprezy o charakterze integracyjno – 
edukacyjnym pn. „Wakacje bezpiecznie, zdrowo i na sportowo” na terenie gminy Jeżowe, w 
ramach projektu systemowego „Czas na aktywność w gminie Jeżowe” współfinansowanego 
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w dniu 24 
czerwca 2012 r. 
 
Rozdział: V – Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania 
oceny spełniania tych warunków:  
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: spełniają warunki określone w 
art. 22 ust. 1 ustawy, dotyczące:  
1.1.posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności; jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;  
1.2.posiadania wiedzy i doświadczenia;  
1.3.dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia;  
1.4.sytuacji ekonomicznej i finansowej  
Sposób dokonywania oceny spełniania warunków:  
Ad.1.1., Ad.1.2.,Ad.1.3.,  
Wykonawca spełni ten warunek, jeżeli przedłoży oryginał lub kserokopię (poświadczona za 
zgodność z oryginałem każda zapisana strona) oświadczenie stanowiące załącznik nr 1 do SIWZ  
Ad.1.4. Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu jest posiadanie opłaconej polisy, a w 
przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od 
OC w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Weryfikacja 
spełnienia tego warunku będzie następować w oparciu o oryginał lub kserokopię poświadczoną za 
zgodność z oryginałem opłaconej polisy. Polisa na kwotę nie mniejszą niż 25.000,00 zł brutto 
(słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złoty 00/100).  
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na 
podstawie art. 24 ustawy. Okoliczności stanowiące podstawę do wykluczenia określone są w art. 
24 ustawy oraz dodatkowo w oświadczeniu o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 
stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ.  
3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od 
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany 
jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji 
zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów 
do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy 
wykonywaniu zamówienia.  
4. W zakresie spełnienia określonych warunków ocena ich spełnienia nastąpi na podstawie 
przedstawionych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów, o których mowa w Rozdziale VI.  
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5. Ocena spełnienia powyższych warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie 
spełnia” w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach na podstawie 
przedłożonych dokumentów.  
6. Zamawiający dokona sprawdzenia spełnienia przez wykonawców wymogów określonych w 
ustawie i specyfikacji w zakresie kompletności i jakości oferty, a mianowicie pod uwagę będą 
brane oferty zawierające:  
6.1.komplet ważnych oświadczeń i dokumentów wymaganych niniejszą specyfikacją;  
6.2.wyłącznie prawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania  
6.3.oraz oferty wykonawców, którzy nie wykonywali czynności związanych z przygotowaniem 
prowadzonego postępowania i nie posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami 
uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności.  
7. Zamawiający wzywa wykonawców w razie zaistnienia przesłanek ustawowych określonych w 
art. 26 ust. 3 ustawy, do złożenia określonych oświadczeń lub dokumentów, a także może zażądać 
w wyznaczonym przez siebie terminie uzupełnienia lub złożenia wyjaśnień dotyczących treści 
oferty lub dokumentów.  
Rozdział: VI - Wykaz oświadczeń lub dokumentów jakie mają dostarczyć wykonawcy w 
celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz w celu 
potwierdzenia, że oferowane usługi, odpowiadają wymaganiom określonym przez 
Zamawiającego  
1. W celu uczestniczenia w postępowaniu Wykonawca powinien przedłożyć ofertę, w formie 
oryginału, której wzór stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.  
2. W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, każdy z Wykonawców 
powinien przedłożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:  
a) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 
ustawy, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ;  
b) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia 
warunków, o których mowa w art. 24 ustawy, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ  
c) w formie oryginału lub kserokopię poświadczoną (każda zapisana strona) za zgodność z 
oryginałem opłaconą polisę, a przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca 
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. Polisa na 
kwotę nie mniejszą niż 25 000,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złoty 00/100)  
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub 
więcej Wykonawców, dokumenty o których mowa w ust. 2 lit a) i b) składa każdy z 
Wykonawców zaś dokument o których mowa w ust. 2 lit c) składa jeden z Wykonawców lub w 
przypadku gdy ubezpieczenie jednego lub kilku jest mniejsze niż żądana wartość ubezpieczenia 
(25.000,00 zł ) kilku Wykonawców  
4. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, 
polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a 
podmioty te będą brały udział w realizacji zamówienia, Wykonawca w takiej sytuacji 
zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do 
realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych 
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy 
wykonaniu zamówienia.  
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ustanawiają 
pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w 
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W takim przypadku 
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego są zobowiązani do 
złożenia w ofercie pełnomocnictwa ustanawiającego pełnomocnika, o którym mowa powyżej. 
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Pełnomocnictwo zawierać powinno umocowanie do reprezentowania Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia w postępowaniu lub do reprezentowania w 
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (patrz art. 23 ustawy), wzór 
stanowi załącznik nr 4 do SIWZ  
6. Brak któregokolwiek z wymaganych oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw, a także ich 
nie uzupełnienie lub nie wyjaśnienie w terminie postawionym przez Zamawiającego w wezwaniu, 
o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, będzie skutkować wykluczeniem wykonawcy z 
postępowania. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawcę także, jeśli stwierdzi, że 
złożone dokumenty nie spełniają wymogów niniejszej specyfikacji, ustawy lub są nieprawdziwe.  
 
Rozdział: VII - informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami 
oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 
porozumiewania się z wykonawcami  
1. Porozumiewanie uczestników postępowania oraz przekazywanie oświadczeń i dokumentów 
będzie realizowane pisemnie, faksem ( 15) 8794342 lub e-mailem gjezowe@rzeszow.uw.gov.pl 
na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej, 37-430 Jeżowe 136 A 
2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu i e-maila 
uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i 
została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.  
3. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami i stosownych  

wyjaśnień udzielają od poniedziałku do piątku w godz. 800 do 15 00 
  Pani Anna Kobylarz oraz Pani 

Małgorzata Bolka tel.(15) 8794900, (15) 8794343 wew. 116 e-mail: gjezowe@rzeszow.uw.gov.pl  
4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji, a 
Zamawiający zobowiązany jest udzielić odpowiedzi w terminie ustawowym pod warunkiem, że 
wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca 
dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.  
5. Pytania winny być składane na piśmie. Zamawiający udzieli pytającemu odpowiedzi na piśmie 
w terminie ustawowym, przesyłając jednocześnie treść wyjaśnień wszystkim wykonawcom, 
którzy pobrali specyfikację oraz zamieszcza na stronie internetowej.  
6. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może zmodyfikować treść specyfikacji. Dokonane 
w ten sposób zmiany lub uzupełnienia zostaną niezwłocznie przekazane wszystkim, którzy 
pobrali specyfikacje oraz dokona ogłoszenia tych zmian.  
 
Rozdział: VIII - Wymagania dotyczące wadium  
Zamawiający nie przewiduje obowiązku wniesienia wadium.  
Rozdział: IX - Termin związania ofertą  
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z 
upływem terminu składania ofert. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego 
może przedłużyć termin, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed 
upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na 
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.  
Rozdział: X - Opis sposobu przygotowania oferty  
1. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  
2. Ofertę należy sporządzić pisemnie, pismem drukowanym (drukiem) w języku polskim.  
3. Każda z ofert powinna odpowiadać treści specyfikacji i powinna obejmować całość 
zamówienia – 2 zadania. Ofertę należy sporządzić według formularza stanowiącego załącznik nr 
1 do niniejszej specyfikacji.  
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4. Do oferty należy dołączyć wymagane w specyfikacji oświadczenia, dokumenty, wypełnione 
załączniki do niniejszej specyfikacji oraz inne niewymienione dokumenty, które zdaniem 
Wykonawcy są niezbędne. Zaleca się ponumerowanie stron oferty oraz trwałe jej spięcie. 
Poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby uprawnionej.  
5. Jeżeli Wykonawca powierzy część zamówienia podwykonawcom, to Zamawiający na 
podstawie art. 36 ust. 4 ustawy żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie te części zamówienia, 
której wykonanie powierzy podwykonawcom.  
6. Kserokopie dokumentów powinny być poświadczone (każda zapisana strona) za zgodność z 
oryginałem przez wykonawcę.  
7. Sporządzenie oferty niezgodnie z wymaganiami specyfikacji i ustawą skutkować będzie jej 
odrzuceniem.  
8. Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i przedłożeniem oferty ponosi Wykonawca.  
 

9. Oferty należy składać w nieprzejrzystych i zabezpieczonych kopertach oznaczonych pieczątką 
lub nazwą i adresem wykonawcy. Kopertę należy zaadresować: Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Jeżowem, 37-430 Jeżowe 136 a oraz oznakować:” Oferta na wykonanie usługi polegającej na 
zorganizowaniu i realizacji dwóch imprez o charakterze  integracyjno -edukacyjnym na 
terenie gminy Jeżowe, w ramach projektu systemowego „Czas na aktywność w gminie 
Jeżowe” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego” 
 
10. Jeżeli Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów a podmioty te będą brały udział w 
realizacji zamówienia Wykonawca dołącza dokumenty iż będzie dysponował zasobami 
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne 
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres 
korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia  
11. Dodatkowo, w przypadku oferty składanej przez osoby występujące wspólnie - konsorcjum, 
do oferty powinny zostać załączone dokumenty o których mowa w Rozdziale VI ust. 3 i 5.  
 
Rozdział : XI - Miejsce i termin składania i otwarcia ofert  
1. Oferty należy składać na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeżowem, 37-430 Jeżowe 136 a 
do dnia 4 maja 2012 r. do godziny 930, miejsce: Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeżowem, 37-430 
Jeżowe 136 a pok. Nr. 19 
 
Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania. Decydujące znaczenie dla 
oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a 
nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską;  
2. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może wycofać lub zmienić ofertę z tym 
zastrzeżeniem, że powiadomienie o zamiarze wycofania oferty będzie zaakceptowane, jeżeli 
zostanie złożone na piśmie.  
3. Wymiana oferty polega na złożeniu kolejnej oferty z oznakowaniem - „Zamiana oferty na 
wykonanie usługi polegającej na zorganizowaniu i realizacji dwóch imprez o charakterze  
integracyjno -edukacyjnym na terenie gminy Jeżowe, w ramach projektu systemowego 
„Czas na aktywność w gminie Jeżowe” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w 
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego” 
 
4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 4 maja 2012 r. o godzinie 1000, miejsce: Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Jeżowem, 37-430 Jeżowe 136 a pok. Nr. 19 
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Rozdział : XII – Opis sposobu obliczenia ceny  
1. Wynagrodzenie - cena ofertowa jest sumą cen brutto za realizację Zadania Nr 1 i Zadania Nr 2  
2. Wynagrodzenie powinno obejmować wynagrodzenie za wszystkie obowiązki przyszłego 
wykonawcy, niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia. Oznacza to, że cena ta musi 
zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia wynikające wprost ze 
specyfikacji i umowy, jak również w nich nieujęte, a niezbędne do wykonania zamówienia.  

3. Cena będzie niezmienna bez względu na rzeczywisty poziom cen jaki kształtować się będzie w 
okresie wykonywania zamówienia i nie będzie podlegała zmianom i aktualizacji  
4. Całkowita cena ofertowa powinna zawierać wszelkie podatki i inne należności wymienione i 
niewymienione w ust. 2.  
5. Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki rachunkowe – zgodnie z ustawą, z 
uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek – niezwłocznie 
zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.  
 
Rozdział: XIII - Opis kryteriów którymi zamawiaj ący będzie kierował się przy wyborze 
oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert  
1. Ocenie, podlegają nie odrzucone oferty z wynagrodzeniem – ceną obliczoną według zasad 
określonych w Rozdziale poprzednim i ofercie, według kryterium: wynagrodzenie – cena 100%  
2. Najniższa cena brutto otrzyma maksymalną ilość punktów, pozostałe ceny brutto otrzymają 
ilość punktów odpowiadających cenie proporcjonalnej wg. następującej formuły:  
Wskaźnik ceny = (Cena minimalna / Cena badana ) x 100,00  
3. Wybrana zostanie nieodrzucona oferta z najwyższą sumą punktów wg kryterium określonym 
wyżej - najniższą ceną.  
4. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez 
Wykonawcę wyjaśnień treści złożonych przez niego ofert.  
Rozdział: XIV - Informacje o formalno ściach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze 
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego  
1. Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin i miejsce zawarcia umowy:  
1.1.Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie ustawowym, nie 
później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą;  
1.2 Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchylać się będzie od zawarcia umowy w 
sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród 
pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zajdą przesłanki 
unieważnienia postępowania.  
Rozdział: XV - Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy  
Zamawiający nie przewiduje zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  
Rozdział: XVI - Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści 
zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór 
umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie 
zamówienia publicznego na takich warunkach;  
1. Zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia 
publicznego na warunkach jak we wzorcu umowy stanowiącym załączniki nr 6 do SIWZ. 
Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją treści umowy. Strony dopuszczają zmiany 
umowy, a warunki takiej zmiany są określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do 
SIWZ, a także wskazane niżej.  
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w zakresie 
rzeczowym, terminu wykonania umowy, sposobu i zakresu wykonania umowy, osób 
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wymienionych w umowie i wykonujących określone czynności w razie wystąpienia, przynajmniej 
jednej z okoliczności wymienionych poniżej:  
2.1. zmiana obowiązującej stawki VAT; Jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować 
zmniejszenie lub zwiększenie kosztów wykonania umowy Zamawiający dopuszcza możliwość 
zmniejszenia lub zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie zmniejszonego 
lub zwiększonego podatku zapłaconego przez wykonawcę.  
2.2. zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz wykonawcy na 
skutek zmian zawartej przez zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu systemowego lub 
wytycznych dotyczących realizacji zamówienia  
2.3. zmiana realizacji części przedmiotu umowy, rozwiązania lub zmiany wysokości środków 
finansowych przeznaczonych na realizację zadań w roku budżetowym  
2.4. zmiana terminu wykonania usług wynikła ze zmian wynikłych ze zmiany projektu 
systemowego. 
2.5.zmiany danych organizacyjnych czy administracyjnych dotyczących stron np. zmiana nr 
rachunku bankowego, dokumentów potwierdzających uregulowanie płatności wobec 
podwykonawców; zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów 
miedzy stronami w tym zakresie strony dopuszczają zmianę umowy  
2.6.wynikłe z nieprzewidzianych okoliczności, siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie 
przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ w tym zakresie strony dopuszczają zmianę umowy  
Rozdział : XVII - Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w 
toku postępowania o udzielenie zamówienia.  
1. Wykonawcom, a także innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał 
lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy 
przysługują środki odwoławcze, a to odwołanie oraz skarga do sądu na zasadach zawartych w 
dziale VI ustawy – Środki ochrony prawnej.  
 
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności 
Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do 
której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.  
3. Ze względu na wartość zamówienia, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 
3.1.Opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;  
3.2.Wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia  
3.3.Odrzucenia oferty odwołującego.  
4. Od rozstrzygnięcia odwołania przysługuje skarga do Sądu Okręgowego w Nowym Sączu.  
5. Środek ochrony prawnej wnosi się w terminie i na zasadach określonych w rozdziale VI 
ustawy.  
6. Wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji środki ochrony prawnej przysługują również 
organizacjom zrzeszającym wykonawców wpisanym na listę prowadzoną przez Prezesa UZP.  
 
Rozdział : XVIII – Informacje ko ńcowe  
1. W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy ustawy.  
2. Zamawiający dopuszcza wyłącznie rozliczenia w PLN.  
3. Zamawiający nie przewiduje zamówień:  
 
3.1. ramowych i zawarcie umowy ramowej;  
3.2. uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7ustawy  
3.3. przedstawiania ofert wariantowych i nie dopuszcza ich składanie ofert wariantowych;  
3.4. rozliczenia w walutach obcych;  
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3.5. aukcji elektronicznej;  
3.6. zwrotu kosztów udziału w postępowaniu;  
3.7. zatrudniania osób, o których mowa w art. 29 ust. 4, ustawy:  
4. Protokół z postępowania wraz z załącznikami jest jawny. Protokół udostępnia się wg zasad 
określonych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 26.10.2010 w sprawie protokołu 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego /Dz. U. 2010 Nr 223, poz. 1458/. Załączniki 
do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu 
postępowania, z tym, że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia.  
5. 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 być one udostępniane.  
6. Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych zasad:  
6.1. Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku,  
6.2. Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów,  
6.3.Zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną 
dokumenty,  
7. Udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie Zamawiającego oraz w czasie godzin 
jego urzędowania.  
Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:  
Zał. nr 1 do SIWZ – wzór oferty  
Zał. nr 2 do SIWZ – oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu  
Zał. nr 3 do SIWZ – oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania Zał. nr 4 do 
SIWZ – oświadczenie dla Wykonawców składających wspólną ofertę  
Zał. nr 5 do SIWZ – harmonogram imprezy integracyjnej  
Zał. nr 6 do SIWZ – Wzór umowy  
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