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OPS.252.2.2012  

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

 
na 

 

 

 „Kompleksową organizację szkoleń dla uczestników 

projektu: 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 wartości zamówienia przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro 

i poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). 

 

 

        Zatwierdzono w dniu: 

                  2012-06-06 

       

 

              KIEROWNIK   

         

              Stanisława Czubat 
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CZĘŚĆ 1. INSTRUKCJE DLA WYKONAWCÓW 
  

   

§ 1 NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeżowem  

Jeżowe 136 a 

37- 430 Jeżowe  

tel. (015) 879 49 00, fax (015) 879 43 42,  

e-mail: gjezowe@rzeszow.uw.gov.pl ,  www.jezowe.bip.podkarpackie.pl  

 

§ 2 TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

1. Postępowanie prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego – art. 10 ust.1 

i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. 

Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). 

2. Ilekroć w Instrukcji dla Wykonawców użyte jest pojęcie ustawa p.z.p., należy przez to 

rozumieć ustawę Prawo zamówień publicznych, o której mowa w ust. 1. 

3. Ogłoszenie o niniejszym zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień 

Publicznych w dniu 06.06.2012 r. pod numerem  191754-2012 i wywieszone na tablicy 

ogłoszeń oraz na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 06.06.2012 r. 

 

§ 3 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu kompleksowej 

organizacji szkoleń oraz kursów zawodowych  w ramach realizacji projektu pn.: „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. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

1) „Sprzedawca -  fakturzysta z obsługą komputera i kas fiskalnych”: 

a) Przedmiotem zamówienia jest usługa zorganizowania i przeprowadzenia 

szkolenia, dla 12 osób będących  uczestnikami projektu „Czas na aktywność 

w gminie Jeżowe” pod nazwą „Sprzedawca fakturzysta z obsługą komputera 

i kas fiskalnych”. Beneficjentami szkolenia będą osoby bezrobotne, 

nieaktywne zawodowo oraz uczące się, z terenu gminy Jeżowe. Przedział 

wiekowy uczestników 16 – 32 lata. 

b) Celem szkolenia jest umożliwienie uczestnikowi kursu pozyskania wiedzy 

i praktycznych umiejętności w celu przygotowania go do podjęcia zatrudnienia 

w zawodzie sprzedawcy- fakturzysty. 

mailto:gjezowe@rzeszow.uw.gov.pl
http://www.jezowe.bip.podkarpackie.pl/
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c) Miejscem odbywania szkolenia musi być teren gminy Jeżowe.  

d) Łączny czas trwania kursu  - 160 godz. - do 8 godzin lekcyjnych dziennie. 

Wyklucza się możliwość organizacji zajęć weekendowych lub popołudniowych. 

Wymaga się, aby zajęcia odbywały się 4 razy w tygodniu, od poniedziałku do 

czwartku. 

e) Szkolenie powinno zawierać szczególności następujące bloki tematyczne: 

 Przepisy prawne związane z zawodem sprzedawcy: przegląd aktów prawnych 

(omówienie), odpowiedzialność sprzedawcy, kasjera, postępowanie 

z falsyfikatami; 

 Elementy towaroznawstwa handlowego: 

Klasyfikacja rodzajowa i systematyka towarów: istota kodowania towarów, 

kodowanie towarów w Polsce i świecie. 

Czynniki determinujące jakość towarów: cykl życia towaru,  zmiany 

jakościowe w towarach w funkcji czasu, czynniki działające destrukcyjnie na 

towary. 

Ochrona jakości towarów w transporcie i magazynowaniu: narażenia 

magazynowe i transportowe, zasady przechowywania wybranych grup 

towarowych, kontrola warunków klimatycznych. 

 Dokumentacja handlowa i magazynowa: 

Dokumentacja handlowa: zamówienia, oferty, umowy, dokumentacja związana 

z dostawą, dokumentacja związana ze sprzedażą, dokumentacja magazynowa, 

reklamacje i zwroty. 

Rozliczenia i dokumentacja finansowa: rozliczenia gotówkowe (znaki 

pieniężne – klasyfikacja, identyfikacja, zabezpieczenia), rozliczenia 

bezgotówkowe za pomocą czeków (rodzaje czeków, zasady rozliczania), 

rozliczenia bezgotówkowe za pomocą kart płatniczych (rodzaje kart, zasady 

rozliczania), kasy fiskalne jako szczególna forma dokumentacji sprzedaży, 

rozliczenie i odprowadzanie utargów, dokumentacja finansowa sprzedaży 

(faktury, paragony).  

Dokumentacja wymiany zagranicznej: formy wymiany i rozliczeń, organizacja 

i dokumentacja dostaw, dokumentacja celna i podatkowa,  dokumentacja 

w handlu zagranicznym.  

 Zajęcia praktyczne – obsługa kas fiskalnych:  rodzaje i zastosowanie urządzeń 

fiskalnych, programowanie kas fiskalnych, praktyczne ćwiczenia sprzedaży 

z zastosowaniem kasy fiskalnej, transmisja danych z kas fiskalnych do 

programów magazynowych i księgowych, rozpoznawanie i kontrola znaków 

pieniężnych, kasy fiskalne jako szczególna forma dokumentacji sprzedaży- 

omówienie ustawy. 

 Wybrany komputerowy program do fakturowania, np. FPP firmy CDN: 

ewidencja kontrahentów, ewidencja towarów, cen i marż, rejestr sprzedaży 

i zakupów, kontrola stanów magazynowych. 



 

 

 

 
 

Kompleksowa organizacja szkoleń dla uczestników projektu: 
  „CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE JEŻOWE” 

 

Strona 4 z 19 

 

2) „Grafik komputerowy”: 

a) Przedmiotem zamówienia jest usługa zorganizowania i przeprowadzenia 

szkolenia, dla 13 osób będących  uczestnikami projektu „Czas na aktywność 

w gminie Jeżowe” pod nazwą „Grafik komputerowy”. Beneficjentami 

szkolenia będą osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo oraz uczące się, 

z terenu gminy Jeżowe. Przedział wiekowy uczestników 16 – 26 lat.  

b) Celem szkolenia jest przygotowanie do pracy w zawodzie grafika komputerowego. 

Po szkoleniu każdy powinien być w stanie pracować w CorelDraw i Photoshop. 

Powinien rozumieć, gdzie zastosować elementy grafiki rastrowej, a gdzie 

wektorowej. Powinien być w stanie przygotować ulotki, książeczki, foldery, logo, 

zdjęcia pod punkty fotograficzne, projektować banery reklamowe na strony www 

itp. 

c) Miejscem odbywania szkolenia musi być teren gminy Jeżowe.  

d) Łączny czas trwania kursu - 150 godz. - do 8 godzin lekcyjnych dziennie 

wyklucza się możliwość organizacji zajęć weekendowych lub popołudniowych. 

Wymaga się, aby zajęcia odbywały się 4 razy w tygodniu, od poniedziałku do 

czwartku. 

f) Szkolenie powinno zawierać szczególności następujące bloki tematyczne: 

 Obsługa programu CorelDraw. 

Szkolenie to jest etapem, którego celem jest przygotowanie do pracy 

w zawodzie grafika komputerowego. Program szkolenia powinien być 

nastawiony na opanowanie narzędzi CorelDraw wykorzystywanych do składu 

dokumentów drukowanych, projektowania znaków graficznych typu: logo, 

czcionki.  

Szkolenie powinno być realizowane pod kątem przygotowania prac pod 

grafikę drukowaną (Offset, offset cyfrowy), ploter, sitodruk i również ekran. 

Zajęcia praktyczne powinny zawierać takie zagadnienia jak projektowanie: 

wizytówek, loga z użyciem krzywych Beziera i pracy na węzłach, folderów, 

ilustracji, katalogów, ulotek reklamowych, ogłoszeń prasowych. 

Uczestnicy powinni zapoznać się  praktycznie ze wszystkimi możliwymi 

sytuacjami, w których można wykorzystać program CorelDraw. Program 

kursu powinien być dostosowany do wieku oraz umiejętności uczestników. 

 Obsługa programu Photoshop. 

Szkolenie to jest etapem, którego celem jest przygotowanie do pracy 

w zawodzie grafika komputerowego lub projektanta www. Program szkolenia 

powinien być nastawiony na opanowanie wszystkich narzędzi Photoshopa 

i wszystkich popularnych formatów graficznych używanych w procesie 

produkcji.  

Szkolenie powinno być realizowane pod kątem przygotowania prac pod 

grafikę drukowaną (Offset, offset cyfrowy), grafikę, która ma być 

prezentowana na ekranie, na przykład na stronach WWW i we wszelkiego 

rodzaju prezentacjach ekranowych. Uczestnicy powinni zapoznać się  
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praktycznie ze wszystkimi możliwymi sytuacjami, w których można 

wykorzystać program Photoshop. Program kursu powinien być dostosowany 

do wieku oraz umiejętności uczestników. 

3) „Trening kompetencji i  umiejętności społecznych”: 

a) Celem szkolenia jest podniesienie kluczowych kompetencji  życiowych 

o charakterze społecznym wśród 25 uczestników szkolenia. 

b) Miejscem odbywania szkolenia musi być teren gminy Jeżowe.  

c) Łączny czas trwania kursu - 24 godz. - do 8 godzin lekcyjnych dziennie wyklucza 

się możliwość organizacji zajęć weekendowych lub popołudniowych.  

d) Szkolenie powinno zawierać szczególności następujące bloki tematyczne: 

 komunikacja interpersonalna, 

 asertywność, 

 radzenie sobie ze stresem. 

4) „Doradztwo zawodowe”: 

a) Celem szkolenia jest nabycie podstawowych umiejętności poruszania się po rynku 

pracy, poszukiwania pracy oraz sporządzania dokumentów aplikacyjnych przez 25 

uczestników szkolenia. 

b) Miejscem odbywania szkolenia musi być teren gminy Jeżowe.  

c) Łączny czas trwania kursu - 16 godz. - do 8 godzin lekcyjnych dziennie wyklucza 

się możliwość organizacji zajęć weekendowych lub popołudniowych. 

d) Szkolenie powinno zawierać szczególności następujące bloki tematyczne: 

 opracowanie podstawowych dokumentów – CV, list motywacyjny, podanie, 

  techniki poszukiwania pracy,  

 skuteczna komunikacja i autoprezentacja w kontekście rozmów 

kwalifikacyjnych; 

5) „Trening adaptacyjny”: 

a) Celem szkolenia jest podniesienie kluczowych kompetencji  życiowych 

o charakterze społecznym wśród 20 uczestników szkolenia. 

b) Miejscem odbywania szkolenia musi być teren gminy Jeżowe.  

c) Łączny czas trwania kursu - 24 godz. - do 8 godzin lekcyjnych dziennie wyklucza 

się możliwość organizacji zajęć weekendowych lub popołudniowych. 

d) Szkolenie powinno zawierać szczególności następujące bloki tematyczne: 

 Umiejętność kreowania własnego wizerunku 

 Umiejętność planowania i zarządzania domowym budżetem 

 Kształtowanie świadomości dotyczącej zdrowego stylu życia 

6) Informacje dodatkowe: 

a) Program szkolenia musi być zrealizowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, 

budowlanych i drogowych (Dz.U. Nr 118, poz. 1263). 
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b) Program szkolenia zgodnie z § 32 ust. 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 

Społecznej z dnia 2 marca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków 

prowadzenia przez publiczne służby zatrudnienia usług rynku pracy (Dz.U. Nr 47, 

poz. 315) powinien zawierać w szczególności następujące informacje: 

 nazwę szkolenia,  

 zakres szkolenia, 

 miejsce szkolenia, 

 czas trwania i sposób organizacji szkolenia, 

 wymagania wstępne dla uczestników szkolenia, 

 cele szkolenia, 

 plan nauczania – tematy zajęć edukacyjnych i czas ich realizacji, 

c) W cenę zamówienia Wykonawca powinien wliczyć następujące koszty:  

 zapewnienia wszystkim uczestnikom kursów materiałów i pomocy 

dydaktycznych (podręczników, poradników, skryptów lub innych materiałów) 

potrzebnych do przyswojenia wiedzy teoretycznej, a także materiałów 

biurowych w postaci notatników i długopisów. Materiały szkoleniowe 

o których mowa uczestnicy kursów otrzymają na własność;  

 zapewnienia urządzeń potrzebnych do przeprowadzenia zajęć praktycznych 

(komputerów, kas fiskalnych);  

 zapewnienia odpowiedniego miejsca prowadzenia zajęć teoretycznych 

i praktycznych (sal wykładowych wyposażonych w sprzęt i pomoce 

dydaktyczne umożliwiające prawidłową realizację kształcenia (tablica sucho 

ścieralną, Flip chart, laptop, projektor), zapewniające bezpieczne 

i higieniczne warunki pracy i nauki; 

 przekazania Zamawiającemu po jednym egzemplarzu materiałów 

szkoleniowych i dydaktycznych;  

 ubezpieczenia uczestników kursu od następstw nieszczęśliwych wypadków 

powstałych w trakcie oraz w drodze do i z miejsca szkolenia – od pierwszego 

do ostatniego dnia szkolenia;  

 zapewnienia każdego dnia cateringu dla wszystkich uczestników kursów oraz 

wykładowcy, w postaci jednego dania obiadowego - od poniedziałku do piątku 

danie mięsne, piątek danie bezmięsne;  

 zapewnienia każdego dnia w którym będą odbywać się zajęcia dowozu 

uczestników na miejsce szkolenia z miejsca zamieszkania oraz z miejsca 

szkolenia na miejsce zamieszkania. Trasa przejazdu uczestników z miejsca 

zamieszkania na miejsce szkolenia przedstawia się następująco: Jeżowe – Jata 

– Pogorzałka – Cholewiana Góra – Jeżowe – Groble – Jeżowe. Długość 

jednorazowego przejazdu ok. 25 km. Czas przejazdu ok 30 min. 

d) Zamawiający zapewni uczestnikom kursów serwis kawowy, napoje zimne 

oraz słodki poczęstunek – proszę nie wliczać w koszt szkoleń. 

3. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 
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80.53.00.00-9 – Usługi szkoleniowe; 

 80.53.00.00-8 – Usługi szkolenia zawodowego; 

 

§ 4 TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Okres realizacji zamówienia: do dnia 31 sierpnia 2012 r., 

 

 

§ 5 WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki z art. 22 

ust. 1 ustawy p.z.p. dotyczące: 

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Wykonawca spełnia warunek, 

jeżeli posiada wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez 

wojewódzki urząd pracy, właściwy ze względu na siedzibę Wykonawcy (podstawa 

prawna: art. 20 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach 

rynku pracy – Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.); 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia. Wykonawca spełnia warunek jeżeli zrealizował co 

najmniej 2 usługi szkoleniowe (Projekty) w okresie ostatnich trzech lat przed dniem 

wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie, dofinansowanych ze środków Unii 

Europejskiej, odpowiadające swoim rodzajem i wartością nie mniejszą niż 50 000,00 zł 

brutto każda, usługom szkoleniowym stanowiącym przedmiot zamówienia. 

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia.  

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.  

2. Ocena spełniania wymaganych warunków zostanie dokonana według reguły „spełnia” albo 

„nie spełnia” na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów. 

3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 

zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, 

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej 

sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował 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. 

W przypadku korzystania z doświadczenia podmiotu trzeciego, koniecznym jest 

uwzględnienie podmiotu użyczającego doświadczenie jako podwykonawcy w realizacji 

niniejszego zamówienia. 
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4. Nie spełnienie któregokolwiek ze wskazanych wyżej warunków i wymogów skutkować 

będzie wykluczeniem Wykonawcy z udziału w postępowaniu z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 

ustawy p.z.p. 

5. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału 

w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy  p.z.p. 

6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, sytuacje 

opisane w art. 24 ust. 1 ustawy p.z.p. nie mogą dotyczyć żadnego z nich, natomiast 

warunki z art. 22 ust. 1 p.z.p. mogą spełniać łącznie. 

 

 

§ 6 OŚWIADCZENIA LUB DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE 

SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
 

1. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki: 

1) Formularz ofertowy (wg wzoru z Załącznika nr 1) – wypełniony i podpisany przez 

Wykonawcę; 

2) Dokumenty potwierdzające posiadanie odpowiednich uprawnień/pełnomocnictw osób 

podpisujących ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów 

rejestrowych; 

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 

zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ustawy p.z.p. Wykonawcy 

muszą złożyć następujące oświadczenia i dokumenty: 

1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, według wzoru z Załącznika nr 2 

(art. 24 ust. 1 ustawy p.z.p.): 

2) Aktualny odpis w właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 

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

2 ustawy p.z.p., wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 

pkt 2 ustawy p.z.p.   

3. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków o których mowa w art. 22 ust. 

1 ustawy p.z.p. Wykonawcy muszą złożyć następujące oświadczenia i dokumenty: 

1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 

ustawy p.z.p, według wzoru z  Załącznika nr 3; 

2) Zaświadczenie o wpisie do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez 

wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej, 

wydane zgodnie z art.20 ust. 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 

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

3) Wykaz wykonanych co najmniej 2 usług szkoleniowych (Projektów) w okresie 

ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, dofinansowanych ze 

środków Unii Europejskiej, odpowiadających swoim rodzajem i wartością nie mniejszą 
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niż 50 000,00 zł brutto każda, usługom szkoleniowym stanowiącym przedmiot 

zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców (według 

wzoru z Załącznika nr 4) oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi 

te zostały wykonane należycie. 

4. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 

ustawy p.z.p. (§ 5 ust. 1 s.i.w.z.) polega na zasobach innych podmiotów na zasadach 

określonych w art. 26 ust. 2b ustawy p.z.p. (§ 5 ust. 3 s.i.w.z.), a podmioty te będą brały 

udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia 

w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ust. 2. 

5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa  w ust. 2 pkt 2 składa 

dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 

wystawiony (lub wystawione) nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert.  

6. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w ust. 5, zastępuje się 

go dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym 

organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 

gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym 

Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Oświadczenie powinno zostać 

złożone nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

7. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego 

siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca 

zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących 

przedłożonego dokumentu. 

8. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem 

przez Wykonawcę.  

9. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentu, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi 

wątpliwości co do jej prawdziwości.  

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

polski. 

11. Oferta wspólna: 

1) Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania 

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

2) Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 1 musi znajdować się w ofercie wspólnej 

wykonawców. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej 

za zgodność z oryginałem przez notariusza; 



 

 

 

 
 

Kompleksowa organizacja szkoleń dla uczestników projektu: 
  „CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE JEŻOWE” 

 

Strona 10 z 19 

 

3) Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania i do niego 

Zamawiający kieruje informacje, korespondencję, itp.; 

4) Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej wykonawców, powinna spełniać 

następujące wymagania: 

a) oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z siwz; 

b) sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej: 

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

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, itp. – składa każdy 

z wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu; 

 jeżeli jednak podmiot występujący wspólnie (spółka cywilna) na podstawie 

odrębnych przepisów, dla celów podatkowych lub związanych 

z ubezpieczeniami jest traktowany jako jeden podmiot (jedna jednostka 

organizacyjna) – dokumenty dotyczące ubezpieczeń, podatków i opłat powinien 

złożyć niezależnie ten podmiot; 

 dokumenty wspólne takie jak np.: oferta cenowa, oświadczenie o spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu itp. składa pełnomocnik wykonawców 

w imieniu wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną; 

 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); 

5) Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak wykonawcy składający ofertę wspólną 

i mają do nich zastosowanie zasady określone w pkt 1 – 4; 

6) Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postępowania) wykonawcy 

składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić zamawiającemu umowę 

konsorcjum, zawierającą, co najmniej: 

a) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego 

obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia; 

b) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy; 

c) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący 

realizację zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości i rękojmi. 

12. Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć część zamówienia Podwykonawcom, 

Zamawiający żąda wskazania w ofercie tej części zamówienia. 

13. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli 

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału 

w postępowaniu lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia 

w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia oferta Wykonawcy podlega 

odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

14. Informacje zawarte w ofercie, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 

(Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) co do których Wykonawca zastrzegł, nie 



 

 

 

 
 

Kompleksowa organizacja szkoleń dla uczestników projektu: 
  „CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE JEŻOWE” 

 

Strona 11 z 19 

 

później niż w terminie składania ofert, że nie mogą być udostępnione, muszą być 

oznaczone klauzulą: NIE UDOSTĘPNIAĆ – TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA 

i załączone jako odrębna część niezłączona z jawną częścią oferty w sposób trwały. 

 

 

§ 7 INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z 

WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIU OŚWIADCZEŃ I 

DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO 

POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 
 

1. Zapytania, wyjaśnienia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy 

przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.  

2. Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich 

wątpliwości związanych ze s.i.w.z., sposobem przygotowania oferty, kierując swoje 

zapytania na piśmie, faksem lub drogą elektroniczną. 

3. Jeżeli Wykonawca lub Zamawiający przekaże informację faksem lub drogą elektroniczną 

to na żądanie strony jest zobowiązany do potwierdzenia faktu ich otrzymania. 

4. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, 

Zamawiający zakłada, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu podany 

przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się 

Wykonawcy z treścią pisma. 

5. Ciężar zapewnienia sprawnej obsługi własnych urządzeń teletransmisyjnych, wskazanych 

przez Wykonawcę do korespondencji, spoczywa na Wykonawcy. 

6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści s.i.w.z. 

Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 

dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie 

treści s.i.w.z. wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa 

połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

7. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym 

przekazał s.i.w.z. bez ujawniania źródła zapytania a także zamieszcza na stronie 

internetowej  

8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu 

składania ofert zmienić treść s.i.w.z. z zastrzeżeniem art. 38 ust. 4a ustawy p.z.p. 

Dokonaną w ten sposób zmianę treści Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim 

Wykonawcom, którym przekazano s.i.w.z. a także zamieszcza na stronie internetowej. 

9. Osobą uprawnioną ze strony Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami jest Pani Anna 

Kobylarz- tel. (015) 879 49 00, (015) 879 43 04 wew.116, 128, w godz. pomiędzy 8:00 

a 15:30. 
 

 

§ 8 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 
 

W postępowaniu nie jest wymagane składanie wadium. 
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§ 9 TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
 

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

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

3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin 

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

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

przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

 

 

§ 10 OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY 
 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w której zaoferowana musi być tylko jedna 

cena. 

2. Oferta i wszelkie oświadczenia muszą zawierać: nazwę i adres Wykonawcy oraz podpis 

i pieczątkę osoby upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy. 

Pełnomocnictwo dołączone do oferty musi być w formie oryginału lub kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 

3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej, na komputerze, 

maszynie do pisania lub ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem. Treść oferty 

musi odpowiadać treści formularza oferty (Załącznik nr 1 s.i.w.z.). 

4. Proponuje się, aby wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami były kolejno 

ponumerowane i złączone w sposób trwały. 

5. Wszelkie poprawki lub zmiany w ofercie (nie wolno używać korektora) muszą być 

parafowane przez osobę (osoby) podpisujące ofertę i opatrzone datami ich dokonania. 

6. Oferta musi być złożona Zamawiającemu w trwale zamkniętym, nienaruszonym 

opakowaniu z napisem ,,Oferta” i tytułem postępowania lub podobnym napisem 

dostatecznie wyróżniającym ofertę spośród innej korespondencji wpływającej do 

Zamawiającego oraz z nazwą i dokładnym adresem wraz z numerami telefonów 

Wykonawcy (dopuszcza się złożenie pieczęci); wszelkie elementy oferty nie opakowane i 

oznaczone w ten sposób mogą nie być brane pod uwagę podczas otwarcia ofert i oceny 

ofert, a brak adnotacji dotyczących nazwy i adresu Wykonawcy może być przyczyną 

wcześniejszego otwarcia oferty. 

7. Zamawiający uznaje, że podpisem jest: złożony własnoręcznie znak, z którego można 

odczytać imię i nazwisko podpisującego, a jeżeli własnoręczny znak jest nieczytelny lub 

nie zawiera imienia i nazwiska to znak musi być uzupełniony napisem (np. w formie 

pieczęci), z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego. 

8. Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w przetargu obciążają 

wyłącznie Wykonawcę. 

9. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie 

przed terminem składania ofert i pod warunkiem, że przed upływem tego terminu 
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Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wycofaniu oferty lub wprowadzeniu 

zmian. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być opisane w sposób wskazany 

w ust. 6 oraz dodatkowo oznaczone słowem „ZMIANA”. 

 

 

§ 11 MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
 

1. Oferty należy złożyć w budynku Urzędu Gminy w Jeżowem, Jeżowe 136a, 37-430 Jeżowe 

(Biuro  Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej pok. 19) do dnia 14.06.2012 r. do godz. 

10:00. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną 

niezwłocznie zwrócone Wykonawcom bez ich otwierania. 

2. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 14.06.2012 r. o godz. 10:30 w budynku Urzędu Gminy 

w Jeżowem, Jeżowe 136a, 37-430 Jeżowe, (Sala Obrad Urzędu Gminy pok. nr 20) 

Otwarcie ofert jest jawne. 

3. Otwarcie ofert zostanie poprzedzone podaniem przez Zamawiającego kwoty, jaką 

zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania, a następnie zbadaniem nienaruszalności 

kopert z ofertami i terminu ich złożenia. 

4. Podczas otwarcia ofert zostaną podane: 

1) nazwa i adres Wykonawcy, 

2) cena, 

3) termin wykonania zamówienia, 

4) warunki płatności. 

 

 

§ 12 OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 
 

1. Wykonawca musi podać cenę za kompleksową realizację przedmiotu zamówienia. Cena 

obejmować będzie wartość wszystkich zobowiązań Wykonawcy związanych 

z wykonywaniem zamówienia.   

2. Cena podana w ofercie jest ceną stałą w całym okresie realizacji przedmiotu zamówienia 

i nie może podlegać jakimkolwiek zmianom.  

3. Przy porównywaniu ofert będzie brana pod uwagę cena całkowita brutto (z VAT), 

z uwzględnieniem zaokrąglenia do dwóch miejsc po przecinku (grosze), za wykonanie 

całego zakresu zadania. 

4. Cenę oferty stanowi suma cen za poszczególne zadania wskazane w § 3 ust. 2. Ceny 

poszczególnych zadań należy obliczyć jako iloczyn cen jednostkowych oraz ilości osób 

objętych danym zadaniem. 

 

 

§ 13 POPRAWA OMYŁEK 
 

1. Zamawiający poprawi w ofercie: 

1) oczywiste omyłki pisarskie; 
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2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek; 

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

zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty; 

2. Oczywistą omyłką pisarską będzie widoczna, niezamierzona niedokładność, błąd pisarski 

lub inna usterka w tekście. Omyłka to niezgodność z zamierzonym celem, niewłaściwe 

użycie wyrazu, mylna pisownia lub opuszczenie jakiegoś wyrazu.  

3. Oczywistą omyłką rachunkową jest widoczna omyłka w obliczeniu ceny polegająca na 

błędnym przeprowadzeniu rachunków na liczbach i uzyskaniu nieprawidłowego wyniku 

działania arytmetycznego w przypadku: 

1) mnożenia cen jednostkowych i liczby jednostek miar; 

2) mnożenia cen netto w poszczególnych pozycjach formularza cenowego i stawki 

podatku VAT, 

3) sumowania wartości w poszczególnych pozycjach i kolumnach formularza cenowego. 

4. W przypadkach określonych w ust. 3 Zamawiający dokona poprawienia omyłki przez 

wpisanie prawidłowej kwoty wynikającej z mnożenia lub sumowania. Jeżeli w wyniku 

poprawiania omyłek rachunkowych przez Zamawiającego powstaną konsekwencje dla 

dalszych obliczeń, to Zamawiający skoryguje dalsze obliczenia i dokona korekty kwoty 

podatku VAT ze względu na prawidłowe ustalenie ceny netto oraz skoryguje cenę brutto 

oferty. Poprawie mogą podlegać tylko wyniki tych działań. 

5. Zastosowanie przez Wykonawcę nieprawidłowej stawki podatku VAT do obliczenia ceny 

zostanie zakwalifikowane jako błąd w obliczeniu ceny, który nie może być poprawiony 

przez Zamawiającego. 

6. Każda oczywista omyłka rachunkowa zostanie poprawiona z uwzględnieniem 

konsekwencji rachunkowych wynikających z dokonanych poprawek. 

7. Inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty to niewielkie niezgodności w 

ilościowym zakresie rzeczowym, a także inny niezamierzony błąd, uchybienie, 

niedopatrzenie lub opuszczenie. Omyłki muszą mieć taki charakter, by czynności ich 

poprawy mógł dokonać Zamawiający samodzielnie, bez udziału w tej czynności 

Wykonawcy. 

8. Niezwłocznie po dokonaniu poprawek Zamawiający powiadomi o powyższym 

Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

9. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia powinien ustosunkować 

się do zaproponowanych poprawek. 

10. Pisemne oświadczenie Wykonawcy o braku zgody na wprowadzenie 

zaproponowanych poprawek, spowoduje odrzucenie oferty. 

 

§ 14 KRYTERIA OCENY OFERT, ICH ZNACZENIE I SPOSÓB OCENY 
 

1. Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów: 
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Nr: Nazwa kryterium: Waga: 

1 Cena 100 % 

2. Punkty przyznawane za podane w ust. 1 kryteria będą liczone według następującego wzoru: 

 
Nr kryterium: Wzór: 

1 - Cena Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) x 100  

gdzie: 

 - Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert 

 - Cof -  cena podana w ofercie 

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

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

dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej 

oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby 

obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

4. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wystąpią okoliczności wskazane w art. 89 ust. 1 

ustawy p.z.p. 

5. Zamawiający  unieważni postępowanie w sytuacji, gdy wystąpią przesłanki wskazane 

w art. 93 ust. 1 i 1a ustawy p.z.p. 

6. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, który spełniając warunki określone 

w s.i.w.z. otrzyma największą liczbę punktów. 

 

§ 15 FORMALNOŚCI PRZEDUMOWNE 
 

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi 

Wykonawców, którzy złożyli oferty o: 

1) wyborze  najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, 

siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, 

uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo 

miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację 

przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację; 

2) Wykonawcach,  których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne 

i prawne; 

3) Wykonawcach,  którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, 

podając uzasadnienie faktyczne i prawne; 

4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy p.z.p., po upływie którego 

umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta.  

2. Ogłoszenie zawierające informacje wskazane w ust. 1 pkt 1 Zamawiający zamieści na 

stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 

3. Umowa z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana, może zostać zawarta w terminie 

nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej 
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oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust.2 albo 

10 dni jeżeli w inny sposób. 

4. Zamawiający może zawrzeć umowę z sprawie zamówienia publicznego przed upływem 

terminu o którym mowa w ust. 3, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia: 

1) została złożona tylko jedna oferta; lub 

2) w postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy; 

5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy 

w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą 

spośród pozostały ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że 

zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy 

p.z.p.  

 

§ 16 ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
 

W przedmiotowym postępowaniu nie jest wymagane wniesienie zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy. 

 

§ 17 ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 
 

Istotne postanowienia umowy określa Część 2. Wzór Umowy. 

 

§ 18 POUCZENIE O  ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 
 

1. Środki ochrony prawnej określone w art. 179-198g ustawy p.z.p. przysługują 

Wykonawcom a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes prawny w uzyskaniu 

danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 

Zamawiającego przepisów ustawy p.z.p. 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której 

mowa w artykule 154 pkt 5 ustawy p.z.p. 

3. Środkiem ochrony prawnej przysługującym Wykonawcom jest odwołanie, zgodnie z art. 

180 – 182 p.z.p., które brzmią: 
 

Art. 180. 

1. 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. 

2. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na 

podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

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

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

3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 

4) odrzucenia oferty odwołującego. 

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, 

której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie 



 

 

 

 
 

Kompleksowa organizacja szkoleń dla uczestników projektu: 
  „CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE JEŻOWE” 

 

Strona 17 z 19 

 

zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające 

wniesienie odwołania. 

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej 

bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu. 

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do 

wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed 

upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią 

odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii 

nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów 

określonych w art. 27 ust. 2. 
 

Art. 181. 

1. Wykonawca lub uczestnik konkursu 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, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2. 

2. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność 

albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób 

przewidziany w ustawie dla tej czynności. 

3. Na czynności, o których mowa w ust. 2, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem 

art. 180 ust. 2. 

 
 

Art. 182. 

1. Odwołanie wnosi się: 

1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego 

stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony 

w art. 27 ust. 2, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – 

w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone 

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8; 

2) w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej 

podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, 

albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy 

wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na 

podstawie art. 11 ust. 8. 

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone 

w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia, wnosi się w terminie: 

1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub 

zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – 

jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8; 

2) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość 

zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie 

art. 11 ust. 8. 

3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się: 
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1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone 

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 10 dni od dnia, 

w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć 

wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia; 

2) w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone 

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 5 dni od dnia, 

w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć 

wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

4. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo 

takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty 

najkorzystniejszej lub nie zaprosił wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego 

systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 

1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo 30 dni od dnia 

publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu 

zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, 

zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę – ogłoszenia o udzieleniu zamówienia 

z uzasadnieniem; 

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający: 

a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia 

o udzieleniu zamówienia; albo 

b) opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu 

zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie 

negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki; 

3) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający: 

a) nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu 

zamówienia; albo 

b) zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o udzieleniu 

zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie 

negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę. 

5. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub 

postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć 

termin składania ofert lub termin składania wniosków. 

6. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu 

związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.   

 

 

§ 19 INFORMACJE DODATKOWE 
 

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.  

2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

3. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających, o których 

mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy p.z.p. 

4. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej i wymaga, aby Wykonawca 

złożył jedną ofertę opiewającą na jedną cenę. 

5. Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną. 

6. Zamawiający nie przewiduje dokonywania rozliczeń w walutach obcych. 

7. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej. 
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8. Zamawiający nie przewiduje dokonania zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

 

§ 20 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Oferty są jawne od dnia ich otwarcia. Pozostałe 

załączniki do protokołu są jawne po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub 

unieważnieniu postępowania. Udostępnienie zainteresowanym dokumentów odbywać się 

będzie wg poniższych zasad: 

1) Zamawiający udostępni wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku; 

2) Zamawiający wyznaczy termin, miejsce oraz zakres udostępnionych dokumentów; 

3) Zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną 

dokumenty; 

4) Zamawiający umożliwi kopiowanie dokumentów; 

5) Udostępnianie dokumentów może mieć miejsce tylko i wyłącznie w siedzibie 

Zamawiającego, w czasie godzin jego urzędowania. 

2. Do spraw  nieuregulowanych w s.i.w.z. mają zastosowanie przepisy ustawy p.z.p. oraz 

Kodeksu cywilnego. 

 

§ 21 ZAŁĄCZNIKI 
 

Załącznikami są: 
 

Nr Nazwa załącznika: 

1. Formularz oferty – wzór 

2. Formularz oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia – wzór 

3. Formularz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 

ustawy p.z.p – wzór  

4. Formularz wykazu wykonanych co najmniej 2 usług szkoleniowych - wzór 

 

 

§ 22 ZAWARTOŚĆ SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 

Kompletna s.i.w.z. zawiera następujące części: 

Część 1. Instrukcje dla Wykonawców; 

Część 2. Wzór umowy; 


