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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH 

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

(oznaczana dalej jako SIWZ) 

dla postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego 

w trybie przetargu nieograniczonego 

 

Nazwa zamówienia: 

 

Przeprowadzenie kursów dla uczniów Zespołu Szkół w 

Piotrkowicach Małych w ramach projektu „Podniesienie 

kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli poprzez 

utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w Zespole Szkół 

w Piotrkowicach Małych” RPO WM na lata 2014 – 2020 Oś 

Priorytetowa 10. Wiedza i Kompetencja, Działanie 10.2 Rozwój 

kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie 

zawodowe uczniów - SPR 
 

Zamawiający: 

Powiat Proszowicki – Realizator Projektu Zespół Szkół im. Emila Godlewskiego  

w Piotrkowicach Małych 

Piotrkowice Małe 87d 

32-104 Koniusza 

Tel/fax: +48 12 386 94 11 lub +48 12 386 94 20  

e-mail: zs@piotrkowice.edu.pl 

http://www.zspiotrkowice.iaw.pl/ 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 

1843) zwanej dalej „ustawą”. Do czynności podejmowanych w postępowaniu przez 

Zamawiającego i Wykonawców stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy 

ustawy nie stanowią inaczej 

 

PIOTRKOWICE MAŁE, LUTY 2020 

___________________________ 

http://www.zspiotrkowice.iaw.pl/
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CZĘŚĆ I 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursów dla uczniów Zespołu Szkół w 

Piotrkowicach Małych w ramach projektu „Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i 

nauczycieli poprzez utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w Zespole Szkół w 

Piotrkowicach Małych” RPO WM na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 10. Wiedza i 

Kompetencja, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 

Kształcenie zawodowe uczniów - SPR. 

 

Rodzaj kursów oraz liczba uczestników: 

− Kurs spawania metodą MAG – liczba godz. 1 kursu 145,  

liczba spotkań 20 lub więcej, liczba uczestników – 15, 

− Kurs spawania metodą MIG liczba godz. 1 kursu 180, 

liczba spotkań 20 lub więcej, liczba uczestników – 5,  

− Kurs spawania metodą TIG liczba godz.1 kursu 103,  

liczba spotkań 10 lub więcej, liczba uczestników 10, 

− Kurs operatora wózków jezdniowych – liczba godzin 1 kursu – 38 

liczba spotkań – 5 lub więcej, liczba uczestników – 24. 

− Kurs koparko-ładowarki – liczba godzin 1 kursu – 134 

liczba spotkań – 20 lub więcej, liczba uczestników – 12, 

 

Uczestnicy kursów spawania metodą MAG, MIG i TIG otrzymają certyfikaty. Kursy mają 

przygotować do końcowego egzaminu nadającego uczestnikom uprawnienia do wykonywania 

zawodu spawacza. W wyniku pozytywnego zdanego egzaminu absolwent otrzymuje Książkę 

Spawacza oraz Świadectwo Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza.  

 

kurs spawania TIG powinien obejmować: 

materiałoznawstwo i procesy spawania, zastosowanie elektryczności do spawania łukowego, 

urządzenia spawalnicze, bezpieczeństwo i higiena pracy, bezpieczna praca na hali 

produkcyjnej, spawanie w praktyce, oznaczenie i wymiarowanie spoin, metody 

przygotowania złączy do spawania, kwalifikowanie spawaczy, budowa i użytkowanie 

urządzeń do spawania TIG, elektrody wolframowe i materiały dodatkowe do spawania, 

bezpieczeństwo i higiena pracy, charakterystyka spawania TIG oraz typowe parametry. 

 

kurs spawania MAG powinien obejmować: 

zastosowanie elektryczności do spawania łukowego, urządzenia spawalnicze, bezpieczeństwo 

i higiena pracy, bezpieczna praca na hali produkcyjnej, 

materiały dodatkowe do spawania, spawanie w praktyce, oznaczenie i wymiarowanie spoin, 

metody przygotowania złączy do spawania, kwalifikowanie spawaczy, budowa i użytkowanie 

urządzeń do spawania MAG, materiały dodatkowe do spawania, bezpieczeństwo i higiena 

pracy, charakterystyka spawania MAG oraz typowe parametry, 25 godz. teorii, 120 godz. 

praktyki. 

 

kursu spawania MIG powinien obejmować: 

zastosowanie urządzeń do spawania w osłonach gazów elektrodą topliwą, materiały 

spawalnicze, możliwość nastawienia parametrów spawania, łuk spawalniczy – rodzaje, 

unikanie wad w spoinach oraz zakłóceń w działaniu urządzeń do spawania, bezpieczeństwo i 

higiena pracy, materiały podstawowe – aluminium i jego stopy, cięcie termiczne, 



- 3 - 

znak sprawy: ZWG.271.18.2019                SIWZ 

przygotowanie elementów do spawania, oznakowanie spoin na rysunkach, pozycje spawania, 

opis egzaminu spawacza 

wg Wytycznych Instytutu W-05/IS-17 oraz PN 287-1 i PN-EN 287-2, przegląd metod 

spajania, wady i niezgodności spoin, metody badań złączy spawanych, naprężenie, skurcz i 

odkształcenia, system szkolenie i egzaminowania spawaczy w Polsce, czas trwania szkolenia 

wynosi ok. 180h 

 

Kurs operatora wózków jezdniowych – liczba godzin 1 kursu – 38  

liczba spotkań – 5 lub więcej, liczba uczestników – 24. 

Program kursu powinien zostać zatwierdzony przez UDT oraz przygotować do egzaminu  

państwowego składanego przed komisją powołaną przez UDT. Uczestnik uzyskuje 

uprawnienia do obsługi wózka widłowego i certyfikat. 

 

Kurs koparko-ładowarki – liczba godzin 1 kursu – 134 

liczba spotkań – 20 lub więcej , liczba uczestników - 12.  

Uczestnicy otrzymają Certyfikaty oraz wpis do książki Operatora maszyn roboczych 

 

Godziny, o których mowa wyżej będą rozliczane jako godziny lekcyjne. 

Zajęcia praktyczne i teoretyczne w ramach kursów  muszą odbywać się na terenie szkoły. 

Wykonawca zapewni kadrę wykładowców oraz instruktorów posiadających odpowiednie 

przygotowanie oraz doświadczenie zawodowe do prowadzenia kursów. Wykonawca zapewni  

również sprzęt, który będzie służył uczestnikom do wykonywania zajęć praktycznych. 

Wykonawca dostarczy sprzęt do Szkoły. 

 

Wykonawca w ramach prowadzonych kursów przygotuje i przedłoży Zamawiającemu 

programy autorskie kursów wykorzystujące  standardy kwalifikacji zawodowych i modułowe 

programy szkoleń dla zawodów objętych kursami dostępne w bazach danych Ministra Pracy i 

Polityki Społecznej znajdujące się na stronie www.standardyiszkolenia.praca.gov.pl,. 

Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zapewni uczestnikom materiały edukacyjne 

dotyczące tematyki kursów, materiały pomocnicze niezbędne do realizacji  części 

praktycznych do wykorzystania podczas zajęć i odda  je uczestnikom na własność.  

Wykonawca zobowiązany będzie do umieszczania na materiałach edukacyjnych, informację: 

Projekt „Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli poprzez utworzenie 

Centrum Kompetencji Zawodowych w Zespole Szkół w Piotrkowicach Małych” RPO WM na 

lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 10. Wiedza i Kompetencja, Działanie 10.2 Rozwój 

kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów - SPR 

 

Do oferty Wykonawca dołączy Program kursów -  zawierający w szczególności: 

• nazwę i zakres szkolenia, 

• czas trwania i sposób organizacji szkolenia, 

• cele szkolenia, 

• plan nauczania określający tematy zajęć edukacyjnych oraz ich wymiar,  

z  uwzględnieniem części teoretycznej i praktycznej, 

• treść szkolenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych, 

• wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych, 

• sposób sprawdzania efektów szkolenia. 

 

Kursy powinny zostać przeprowadzone w miesiącu: marzec – kwiecień oraz wrzesień 

październik 

http://www.standardyiszkolenia.praca.gov.pl/
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Szczegółowy program kursów i terminy ich realizacji  zostanie ustalony  

i przyjęty przez Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy z Wykonawcą.  

Wykonawca zobowiązany jest do sprawowania nadzoru nad frekwencją uczestników kursów 

przez prowadzenie imiennych list obecności- wzór listy obecności musi być uzgodniony z 

Zamawiającym, a także bieżącego informowania Zamawiającego (Koordynatora projektu,) o 

każdej nieobecności osoby, która planowo powinna uczestniczyć w zajęciach. 

Wykonawca zobowiązany jest prowadzić na bieżąco dziennik zajęć zawierający głównie daty  

i godziny prowadzonych zajęć, tematykę zajęć, zgodnie z zaproponowanym i 

zaakceptowanym harmonogramem i konspektem kursów, ankiety ewaluacyjne przed i po 

realizacji kursów- wszystkie wzory dokumentów muszą być przedstawione do zatwierdzenia 

Zamawiającemu.  

 

Wykonawca zobowiązany jest do opłacenia i zorganizowania egzaminu przez odpowiednie 

instytucje ze zdobytej wiedzy, dzięki któremu zostaną wydane odpowiednie dokumenty 

potwierdzające nabycie uprawnień przez uczestników.  

W przypadku nie zdania egzaminu przez uczestnika kursu, Wykonawca ma obowiązek 

zorganizowania odpłatnie dodatkowego egzaminu. 

 

Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków 

uczestników kursów, wskazanych przez Zamawiającego  (od dnia rozpoczęcia kursu do dnia 

zakończenia). Listę tych osób Zamawiający przekaże Wykonawcy najpóźniej w dniu 

poprzedzającym rozpoczęcie szkolenia. 

 

Zamawiający nie określa, zgodnie z art. 29 ust. 3a Pzp, wymogu zatrudnienia przez 

wykonawcę lub podwykonawcę na  podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności 

w zakresie realizacji zamówienia z uwagi, iż charakter czynności, realizowanych w ramach 

niniejszego zamówienia nie uzasadnia wykonywania pracy w sposób określony w art. 22 par. 

1 ustawy z dnia 26 czerwca 1976r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016r. poz. 1666 z późn. zm.).  

Uwzględniając specyfikę niniejszego przedmiotu zamówienia (usługi społeczne), należy 

zauważyć następujące elementy istotne (Essentialia negotii), mające wpływ na prawidłowe 

dokonanie oceny obowiązku lub braku obowiązku spełnienia przesłanek, o których mowa w 

art. 29 ust. 3a: 

Kursy obejmują z góry narzucone wymiary godzinowe, w tym podział na zajęcia teoretyczne 

i praktyczne. Kursy maja charakter specjalistycznych. Jednocześnie, zajęcia teoretyczne i 

praktyczne powinny zostać zorganizowane tak, aby nie kolidowały z zajęciami szkolnymi. 

Wykonawca powinien konsultować z Zamawiającym (osobą wyznaczoną do współpracy z 

Wykonawcą, której dane zostaną podane w dniu podpisania umowy) terminy zajęć z uczniami 

tak, aby na bieżąco mieć informację o planie zajęć szkolnych każdego ucznia. Zajęcia 

ponadto muszą być prowadzone przez specjalistę, który posiada uprawnienia do prowadzenia 

kursu, które nie są czynnościami prostymi i nie skomplikowanymi a czynnościami 

wyspecjalizowanymi (co wynika z posiadanych uprawnień do prowadzenia takich kursów).  

Z kolei czas trwania kursu, zgodnie z zapisami powołanymi powyżej nie jest ciągły i podlega 

ścisłej kontroli i uzgodnieniu z Zamawiającym, stąd też nie można stwierdzić, że czynności 

prowadzenia kursu odbywają się w charakterze noszącym znamiona pracy, w rozumieniu art. 

22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. 

 

Wspólny słownik zamówień (CPV):  

80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego 

 

CZĘŚĆ II 
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TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

 

Przetargu nieograniczony. 

 

CZĘŚĆ III 

PODWYKONAWCY 

 

Zamawiający dopuszcza powierzenie podwykonawcom wykonanie dowolnej części 

zamówienia opisanego w części I SIWZ. Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć 

podwykonawcom wykonanie części zamówienia, Zamawiający żąda wskazania tych części 

zamówienia w ofercie (sporządzonej zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik 1 do SIWZ 

– formularz „Oferta”) i podania firm podwykonawców, jeżeli firmy te są Wykonawcy 

znane. Obowiązek ten dotyczy wyłącznie podwykonawców, na zdolnościach których 

Wykonawca nie polega. 

 

CZĘŚĆ IV 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 

Zamówienie musi zostać zrealizowane nie później niż do dnia 30 listopada 2020 r. 

Kursy dla poszczególnych specjalności: 

TIG i MIG zostanie przeprowadzony w miesiącu:  marzec - kwiecień  

MAG zostanie przeprowadzony w miesiącu: wrzesień - październik  

Wózki widłowe i koparko-ładowarka zostanie przeprowadzony w miesiącu : marzec - 

kwiecień. 

 

CZĘŚĆ V 

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA 

 

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który: 

1) posiada wpis do ewidencji jednostek szkoleniowych prowadzonych przez Wojewódzki 

Urząd Pracy,  

2) wykonał w ciągu ostatnich trzech lat przed dniem składania ofert co najmniej jedną usługę 

polegającą na przeprowadzeniu kursów zawodowych, 

3) dysponuje osobami posiadającymi kwalifikacje niezbędne do wykonania zamówienia, 

Uwaga: osoba posiadające kwalifikacje w zależności od rodzaju kursu to osoba 

posiadająca uprawnienia do prowadzenia kursu (ukończony kurs pedagogiczny, studium 

pedagogiczne, studia pedagogiczne lub równoważne oraz posiada doświadczenie w 

prowadzeniu kursów), 

4) nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 

ust. 1 oraz ust. 5 pkt 8 ustawy. 

 

Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, powinni łącznie spełniać 

warunki, o których mowa w pkt 1-3.  

 

Jeżeli Wykonawca, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

o którym mowa w pkt 2-3, polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić 

Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 

podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania 

Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

Dowody, w szczególności zobowiązanie, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za 
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zgodność z oryginałem.  

 

CZĘŚĆ VI 

OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY 

 

VI.1. Oświadczenie 

 

1. Wykonawca składa wraz z ofertą aktualne na dzień składania ofert oświadczenie 

stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu 

z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w części 

V pkt 1 SIWZ. 

2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, składane jest w oryginale, zgodnie ze wzorem 

stanowiącym Załącznik 2 do SIWZ. 

3. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, oświadczenie 

o którym mowa w ust. 1, składa każdy Wykonawca. Oświadczenie potwierdza, że 

Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału 

w postępowaniu w zakresie, w którym wykazuje ich spełnianie. 

4. Jeżeli Wykonawca, w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, o 

którym mowa w części V pkt 1 SIWZ, polega na zdolnościach innych podmiotów, 

zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu składanym w oryginale, 

zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik 2a do SIWZ, w celu wykazania braku 

istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje 

się na ich zasoby, warunku udziału w postępowaniu, oraz składa wraz z ofertą dowody, 

o których mowa w art. 22a ust. 2 ustawy, w szczególności przedstawiając zobowiązanie 

tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na 

potrzeby realizacji zamówienia. 

 

VI.2. Wykaz dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału 

w postępowaniu 

 

Zamawiający nie skorzysta z uprawnienia, które daje mu przepis art. 26 ust. 2 ustawy, i 

nie wezwie Wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę (ofertę, która została 

najwyżej oceniona), do złożenia oświadczeń ani dokumentów potwierdzających 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia  

 

VI.3 Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej 

 

1. Zamawiający, w dniu w którym oferty zostaną otwarte (część XII SIWZ), niezwłocznie 

po otwarciu ofert zamieści na stronie internetowej informacje, o których mowa w art. 86 

ust. 5 ustawy, w szczególności dotyczące firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli 

oferty w terminie. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie 

internetowej tych informacji, przekazuje Zamawiającemu, bez wezwania, oświadczenie 

o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której 

mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy (zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik 3 do 

SIWZ).  

2. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, Wykonawca wraz 

z oświadczeniem może złożyć dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania 

z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 

3. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, 

o którym mowa w ust. 1, składa każdy z Wykonawców. 
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4. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, składane jest w oryginale. Oświadczenie 

sporządzone w języku obcym jest składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

5. Jeżeli w postępowaniu zostanie złożona jedna oferta, Wykonawca, który ją złożył, nie 

przekazuje Zamawiającemu oświadczenia, o którym mowa w ust. 1. 

 

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej części SIWZ mają zastosowanie 

przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów 

dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia (Dz. U. poz. 1126 z późn. zm.). 

 

CZĘŚĆ VII 

INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z 

WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, 

WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ 

Z WYKONAWCAMI 

 

1. Zgodnie z wyborem Zamawiającego, komunikacja między Zamawiającym 

a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu 

ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 z późn. 

zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 

elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123 z późn. zm.). 

2. Do porozumiewania się z Wykonawcami uprawniony jest Pan Konrad Szreniawski tel. 

518 145 166 email: kszreniawski@gmail.com oraz Pani Aneta Dziedzic w dniach od 

poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 13.00. 

 

 

CZĘŚĆ VIII 

INFORMACJE DOTYCZĄCE WADIUM 

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 

CZĘŚĆ IX 

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

 

Wykonawca pozostanie związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania 

ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert określonego w części XII 

SIWZ. 

 

CZĘŚĆ X 

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

 

1. Wykonawca poda cenę jednostkową brutto każdego kursu dla jednego uczestnika, 

pomnoży przez liczbę uczestników, a następnie zsumuje otrzymując cenę brutto 

oferty.  

2. W cenie, o której mowa w ust. 1 należy uwzględnić podatek od towarów i usług (VAT) 

według obowiązujących stawek, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o 

podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.). 

3. W cenie oferty należy uwzględnić wszystkie koszty związane z wykonaniem 

przedmiotu zamówienia m.in. materiałów niezbędnych do przeprowadzenia kursów, 

mailto:kszreniawski@gmail.com
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ubezpieczenie uczestników, dojazdów. Cena oferty powinna uwzględniać ryzyko 

Wykonawcy z tytułu błędnego oszacowania kosztów związanych z wykonaniem 

przedmiotu zamówienia. 

 

Zamawiający zwraca uwagę, że wartość kosztów pracy przyjęta przez Wykonawcę do 

ustalenia ceny oferty nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo 

minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 

października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. z 2018 r. poz. 2177 z późn. 

zm.). 

 

Wykonawca, składając ofertę, obowiązany jest poinformować Zamawiającego, czy wybór 

oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując 

nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego 

powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

 

CZĘŚĆ XI 

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

 

1. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, napisana pismem maszynowym, 

komputerowym lub nieścieralnym atramentem, z zachowaniem formy pisemnej pod 

rygorem nieważności, tj. własnoręcznie podpisana przez osoby upoważnione do składania 

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z zasadami reprezentacji Wykonawcy 

(czytelny podpis albo co najmniej podpis skrócony i czytelnie napisane imię i nazwisko, 

np. pieczęć imienna). 

Jeżeli oferta będzie podpisana przez pełnomocników, Wykonawca powinien dołączyć do 

oferty pełnomocnictwa, z treści których wynikać będzie umocowanie do podpisania 

oferty przez pełnomocników. Wszystkie pełnomocnictwa dołączone do oferty powinny 

być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z 

oryginałem. 

Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, do oferty powinno 

być dołączone pełnomocnictwo dla ustanowionego pełnomocnika, o którym mowa w art. 

23 ust. 2 ustawy. 

2. Do sporządzenia oferty należy wykorzystać formularz „Oferta” (Załącznik 1 do SIWZ), 

wypełniając wszystkie rubryki formularza. 

3. Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom wykonanie części zamówienia, 

obowiązany jest wskazać w ofercie te części zamówienia i podać firmy podwykonawców 

(jeżeli są znani), zgodnie z postanowieniem części III SIWZ. 

4. Wszelkie poprawki powinny być dokonane czytelnie i zaparafowane przez osoby 

podpisujące ofertę. 

5. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Oferta nie może zawierać rozwiązań 

wariantowych, w szczególności więcej niż jednej ceny. 

6. Wraz z ofertą Wykonawca składa oświadczenie (oświadczenia oraz dowody – jeżeli 

dotyczy), o których mowa w części VI.1 SIWZ, program kursów. 

7. Ofertę wraz z oświadczeniem (oświadczeniami, dowodami), programami kursów należy 

umieścić w jednym nieprzejrzystym opakowaniu oznaczonym: 

Zespół Szkół im. Emila Godlewskiego w Piotrkowicach Małych, Piotrkowice Małe 

87d, 32-104 Koniusza 

Przetarg nieograniczony – znak sprawy:  

Przeprowadzenie kursów dla uczniów Zespołu Szkół w Piotrkowicach Małych w 

ramach projektu „Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli 
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poprzez utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w Zespole Szkół w 

Piotrkowicach Małych” RPO WM na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 10. Wiedza i 

Kompetencja, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 

Kształcenie zawodowe uczniów - SPR 

OFERTA 

oraz opatrzonym nazwą i adresem Wykonawcy. 

 

CZĘŚĆ XII 

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

 

Ofertę należy złożyć w Zespole Szkół im. Emila Godlewskiego w Piotrkowicach Małych, 

Piotrkowice Małe 87d, 32-104 Koniusza (sekretariat), w terminie do dnia 28 lutego 2020 

r. do godz. 13.00. 

 

Oferty zostaną otwarte w Zespole Szkół im. Emila Godlewskiego w Piotrkowicach 

Małych, Piotrkowice Małe 87d, 32-104 Koniusza w gabinecie dyrektora, w dniu 28 

lutego 2020 r. o godz. 13.15. 

 

CZĘŚĆ XIII 

KRYTERIA OCENY OFERT, ICH WAGI ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT 

 

kryterium waga 

1) cena oferty 

2) termin płatności 

60% 

40% 

 

Zamawiający dokona oceny ofert niepodlegających odrzuceniu na podstawie kryteriów i ich 

wag określonych wyżej w następujący sposób: 

• według kryterium „cena oferty” ofercie zostaną przyznane punkty zgodnie ze wzorem: 

pc = (cm/c)00 pkt, 

gdzie cm oznacza najniższą cenę spośród cen wszystkich ofert niepodlegających 

odrzuceniu, zaś c oznacza cenę ocenianej oferty, 

 

• według kryterium „termin płatności” ofercie zostaną przyznane punkty zgodnie ze 

wzorem: 

pt = (t/tM)100 pkt, 

gdzie tM oznacza najdłuższy okres płatności spośród terminów płatności podanych we 

wszystkich ofertach, zaś t oznacza termin płatności podany w danej ofercie. Jeżeli 

najdłuższy termin płatności spośród terminów płatności podanych we wszystkich 

ofertach będzie dłuższy niż 30 dni, zamawiający przyjmie tM = 30 [dni]. Jeżeli termin 

płatności podany przez Wykonawcę w ofercie będzie dłuższy niż 30 dni, dla oceny ofert 

Zamawiający przyjmuje termin płatności równy 30 [dni]. Termin płatności podany przez 

Wykonawcę w ofercie nie może być krótszy niż 7 dni. 

 

Ocenę oferty stanowić będzie liczba punktów równa: 

p = pc x 0,60 + pt  x 0,40. 

Zgodnie z art. 2 pkt 5 lit. a ustawy, ta spośród ofert, która uzyska największą liczbę punktów 

(która zostanie najwyżej oceniona), będzie ofertą najkorzystniejszą.  
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Zamawiający, zastosuje procedurę, o której mowa w art. 24aa ustawy, tj. najpierw dokona 

badania ofert oraz oceny ofert w sposób opisany wyżej, a następnie zbada, czy Wykonawca, 

którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza (została najwyżej oceniona), nie 

podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

 

CZĘŚĆ XIV 

FORMALNOŚCI, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE 

OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 

 

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi 

Wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty. Wykonawcę, 

którego oferta została wybrana, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi o miejscu i 

terminie zawarcia umowy. 

2. Przed zawarciem umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie 

obowiązany przekazać Zamawiającemu informacje niezbędne do przygotowania projektu 

umowy, zgodnie ze wzorem umowy (Załącznik 4 do SIWZ), 

 

CZĘŚĆ XV 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA 

UMOWY 

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

CZĘŚĆ XVI 

WZÓR UMOWY 

 

Wzór umowy zawarty jest w Załączniku 4 do SIWZ. 

 

CZĘŚĆ XVII 

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 

WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

 

1. Środki ochrony prawnej określone w ustawie (odwołanie, skarga do sądu) przysługują 

Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może 

ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. 

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

− określenia warunków udziału w postępowaniu, 

− wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 

− odrzucenia oferty odwołującego, 

− opisu przedmiotu zamówienia, 

− wyboru najkorzystniejszej oferty. 

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w 

postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym 

podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do 

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

przed upływem tego terminu. 

5. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy. 

6. Szczegółowe postanowienia dotyczące odwołania zawarte są w przepisach art. 180 – 198 
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ustawy. 

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej przysługuje skarga do sądu. 

8. Do skargi mają zastosowanie przepisy art. 198a – 198g ustawy. 

 

CZĘŚĆ XVIII 

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE 
 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 

119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:  

1) administratorem Państwa danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Szkół, Piotrkowice 

Małe 87d, 32-104 Koniusza Tel/fax: +48 12 386 94 11, e-mail: zs@piotrkowice.edu.pl 

1) inspektorem ochrony danych osobowych w jest Pan Jarosław Okrajek  e-mail : 

jokrajek@gmail.com, 

2) Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia,  

3) odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja niniejszego postępowania na podstawie art. 8 oraz art. 96 ust. 3 

ustawy, 

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, przez okres 

4 lat od dnia zakończenia niniejszego postępowania, a jeżeli czas trwania umowy 

przekroczy 4 lata, okres przechowywania obejmie cały czas trwania umowy, 

5) obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących 

jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w 

niniejszym postępowaniu, 

6) stosowanie do art. 22 RODO, w odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie 

będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 

7) posiadają Państwo: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa 

dotyczących, przy czym w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa 

w art. 15 ust. 1–3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, 

Zamawiający może żądać od Państwa wskazania dodatkowych informacji mających 

na celu sprecyzowanie żądania lub sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego 

postępowania o udzielenie zamówienia 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych, przy 

czym skorzystanie z tego prawa nie może skutkować zmianą wyniku niniejszego 

postępowania, zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą ani nie 

może naruszać integralności protokołu postępowania oraz załączników do protokołu 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w 

art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo to nie ma zastosowania w odniesieniu do 

przechowywania w celu zapewnienia możliwości korzystania ze środków ochrony 

prawnej – wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie 

ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia niniejszego 

postępowania 

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza 

przepisy RODO, 
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8) nie przysługuje Państwu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 

6 ust. 1 lit. c RODO. 

 

 

     

 

 

Aneta Dziedzic 

[Dyrektor Zespołu Szkół] 

Piotrkowice Małe, dnia 20.02.2020 r. 

 

 

 

 

 

 

 

W załączeniu: 

− formularz „Oferta” (Załącznik 1) 

− oświadczenie (Załączniki 2) 

− oświadczenie dotyczące innych podmiotów (Załącznik 2a) 

− oświadczenie o grupie kapitałowej (Załącznik 3) 

− wzór umowy (Załącznik 4) 


