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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

zwana dalej „SIWZ”, sporządzona dla zamówienia publicznego pod nazwą: 

 

Dziś nauka - jutro sukces - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w 

Gminie Wierzchowo 

 

 

CPV : 80.00.00.00-4 usługi edukacyjne i szkoleniowe 

 

Zamówienie będzie finansowane ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki, Priorytet IX - Rozwój Wykształcenia i Kompetencji w Regionach, Działanie 9.1 - 

Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych 

w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2 - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o 

utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. 

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono 

w Biuletynie Zamówień Publicznych 

dnia 06.11.2012 nr ogłoszenia:  433130 -2012 

 

 

 

 

 

Opracowanie:  

Ryszard Dąbrowski       
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I. Nazwa oraz adres Zamawiającego 

 

Nazwa zamawiającego: Gmina Wierzchowo 

Ulica: Długa 29 

Kod:  78-530  Miejscowość: Wierzchowo 

Telefon: 94 36 18 597 faks: 94 36 18 487 

NIP: 674-13-49-199 

REGON: 330920593 

Strona: www.bip.wierzchowo.pl  

E-mail: oswiata@wierzchowo.pl 

 

II. Tryb udzielenia zamówienia  

 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego na dostawę, której wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r., nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwanej dalej 

„ustawą Pzp”.  

2. Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39-44 ustawy 

w związku z art. 5 ust. 1 ustawy i załącznikiem Nr 2 poz. 24 ( usługi edukacyjno – szkoleniowe) 

Rozporządzenia Prezesa rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010r w sprawie wykazu usług o 

charakterze priorytetowym i nie priorytetowym ( Dz. U. z 2010r nr 12 poz. 68 ). 

2.1 Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy Pzp nie stosuje się przepisów ustawy dotyczących : terminów 

składania ofert, obowiązku żądania wadium, obowiązku żądania dokumentów potwierdzających 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu, zakazu ustalania kryteriów oceny ofert na 

podstawie właściwości wykonawcy. 

3. Podstawa prawna opracowania specyfikacji: 

3.1. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010r Nr 113 

poz. 759 ze zmianami ). 

3.2. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów 

dokumentów, jakie może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich dokumenty te 

mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817). 

3.3. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie średniego 

kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2011 r., Nr 282, poz. 1650) 

3.4. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie kwot 

wartości zamówień oraz konkursów, od których uzależniony jest obowiązek przekazywania 

ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (Dz. U. z 2011 r., Nr 282, 

poz. 1649). 

3.5. Rozporządzenie Ministra  Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w  sprawie 

szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w 

których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego 

zakładu kształcenia nauczycieli  (Dz. U. Nr 50 poz. 400, z późn. zm.). 

http://www.bip.wierzchowo.pl/
mailto:oswiata@wierzchowo.pl
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3.6. Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki. MRR/KL/1(7)/12/11. 

 

III. Opis przedmiotu zamówienia 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług edukacyjnych obejmujących prowadzenie 

zajęć dla uczestników Projektu tj. uczniów i uczennic Szkół Podstawowych w Wierzchowie i 

Świerczynie oraz Gimnazjum w Wierzchowie i Świerczynie, w tym:  

a) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i specjalistycznych dla uczniów Szkoły 

Podstawowej z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, językowych, zajęć 

korzystania z informacji i wykorzystania wiedzy w praktyce, zajęć z  zakresu czytania, 

pisania i rozumowania oraz socjoterapeutycznych zajęć z zastosowaniem metod i 

technik aktywizujących; 

b) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i specjalistycznych dla uczniów Gimnazjum z 

przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, językowych, zajęć korzystania z 

informacji i wykorzystania wiedzy w praktyce, zajęć humanistycznych oraz 

socjoterapeutycznych, zajęć z zastosowaniem metod i technik aktywizujących, 

poradnictwa i doradztwa edukacyjno-zawodowego, 

Informacje dotyczące rodzajów zajęć, liczby godzin i ilości grup szkoleniowych zawierają 

załączniki nr 5, 6, 7, 8 do niniejszej SIWZ. W ww. załącznikach podane w rubryce ilości godzin 

są przewidziane dla wszystkich grup podanych w rubryce ilości grup. 

W części 3 w zadaniu Nr 3 w poz. 13 i 14 występują warsztaty ( każdy dla dwóch grup ), 

realizację których przewiduje się dla doradcy zawodowego. 

Przedmiot zamówienia (świadczenie usług edukacyjnych) podzielony został na następujące 

zadania - części : 

Część 1 - Zadanie nr 1 : Realizacja Programu Rozwoju Szkoły Podstawowej  w 

Wierzchowie 

Część 2 - Zadanie nr 2 : Realizacja Programu Rozwoju Szkoły Podstawowej  w 

Świerczynie 

Część 3 - Zadanie nr 3 : Realizacja Programu Rozwoju Gimnazjum  w Wierzchowie 

Część 4 - Zadanie nr 4 : Realizacja Programu Rozwoju Gimnazjum w Świerczynie 

Każde z zadań będzie realizowane w terminie : od daty zawarcia umowy do 30.06.2014r. 

 

2. Wymagania Zamawiającego do realizacji przedmiotu zamówienia. 

2.1 Wykonawcami realizującymi usługi edukacyjne mogą być osoby fizyczne lub podmioty 

posiadające osoby spełniające wymagane wykształcenie i kwalifikacje, odpowiednią wiedzę 

i doświadczenie dydaktyczno - pedagogiczne. 

2.2 Wykonawcami usług edukacyjnych w ramach poszczególnych zadań ( części ) będą 

nauczyciele bądź inne osoby posiadające odpowiednie wymagane kwalifikacje, którzy złożą 

oferty i zostaną zakwalifikowani do realizacji Projektu i z którymi Zamawiający podpisze 

umowę o wykonywanie świadczenia. 

2.3 Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części wskazując w formularzu 

ofertowym nazwę zadania.  



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla zadania pn. : 

Dziś nauka - jutro sukces wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w Gminie Wierzchowo 

 

                                                                     Gmina Wierzchowo                                                   Strona 4 

 

2.4 Wykonawca składając ofertę na daną część ( zadanie ) musi wykazać taką ilość nauczycieli 

aby zapewnić wykonywanie przedmiotów nauczania przewidzianych dla wybranej części. 

2.5 Zamawiający  dopuszcza wykonywanie świadczenia przez jedną osobę kilku przedmiotów 

nauczania. 

2.6 Zamawiający zapewni i wyposaży pomieszczenia, w których będą odbywać się zajęcia 

pozalekcyjne w pomoce dydaktyczne, w tym m. in.:  sprzęt multimedialny ze specjalnym 

oprogramowaniem, tablice interaktywne, podręczniki, materiały, pomoce i materiały 

dydaktyczne.  

2.7 Zajęcia edukacyjne będą odbywały się po zakończeniu nauki programowej. 

2.8 Wybrany wykonawca będzie zobowiązany do sporządzenia programu nauczania i uzyskania 

jego akceptację przez Koordynatora projektu. 

 

3. Wykonawca może powierzyć wykonywanie zamówienia podwykonawcom.  

 

4. Warunki rozliczenia. 

4.1 Z wybranym wykonawcą zostanie zawarta umowa obejmująca zakres zamówienia określony 

w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia i ofercie wykonawcy. 

4.2. Podstawę do rozliczenia wykonanych usług stanowić będzie zawarta umowa i oferta 

wykonawcy. 

4.3. Rozliczenia będą dokonywane za zrealizowane w danym miesiącu świadczenia edukacyjne. 

4.4.  Zapłata za wykonane świadczenia może być realizowana na podstawie złożonego u 

Zamawiającego sprawdzonego i zatwierdzonego przez Kierownika Projektu i Koordynatora 

Szkolnego wykazu wykonanych bez zastrzeżeń świadczeń w danym miesiącu rozliczeniowym. 

4.5. Zamawiający zapłaci należne wykonawcy wynagrodzenie w terminie do 60 dni od dnia 

złożenia zatwierdzonej do wypłaty listy wynagrodzeń oraz po przekazaniu środków 

finansowych przez Instytucję Pośredniczącą ( dalej IP ), jaką jest Wojewódzki Urząd Pracy w 

Szczecinie. 

4.6. Wynagrodzenie będzie wypłacane dla poszczególnych nauczycieli na podstawie 

zatwierdzonej listy wynagrodzeń. 

 

IV. Oferty wariantowe 

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 

 

V. Termin wykonania zamówienia 

 

Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 30 czerwca 2014r 

  

VI. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia 

między zamawiającym a wykonawcą, jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia w 

walutach obcych 

 

Zamawiający informuje, że wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia 

dokonywane będą w złotych polskich 
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VII. Warunki udziału w postępowaniu  

oraz opis sposobu dokonywania oceny  spełniania tych warunków 

 

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają 

warunki dotyczące: 

1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - nie dotyczy; 

1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia - o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się 

wykonawcy posiadający wiedzę i doświadczenie w zakresie nauczania - prowadzenia zajęć 

edukacyjnych,  szkoleniowych, stosownie do części zamówienia, na którą składają ofertę. 

Ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia, na 

zasadzie spełnia/nie spełnia. 

1.3 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym – nie dotyczy; 

1.4 dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – o udzielenie zamówienia 

mogą ubiegać się wykonawcy dysponujący osobami posiadającymi wymagane w zależności 

od wybranej części i wybranego przedmiotu nauczania, wykształcenie i kwalifikacje 

(wymagane dla określonego nauczyciela ), zgodne z rozporządzeniem Ministra  Edukacji 

Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w  sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od 

nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli 

niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli  

(Dz. U. Nr 50 poz. 400, z późn. zm.). Wymagania ogólne : wykształcenie wyższe 

pedagogiczne kierunkowe lub wykształcenie wyższe z kierunkowym przygotowaniem 

pedagogicznym. 

Wymagania dla nauczycieli przedmiotu nauczania w każdym zadaniu ( części zamówienia ) 

zostały określone w załącznikach Nr 5, 6, 7, 8 do SIWZ.  

Ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonego wykazu osób, które 

będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich 

kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia oraz informacją o podstawie do 

dysponowania tymi osobami, na zasadzie spełnia/nie spełnia. 

1.5 sytuacji ekonomicznej i finansowej; 

opis sposobu dokonywania oceny tego warunku – nie określa się minimalnych standardów; 

spełnianie warunku zostanie ocenione na podstawie złożonego oświadczenia, na zasadzie 

spełnia/nie spełnia. 

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z 

postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy. 

Ocena spełniania warunku dokonana będzie na podstawie załączonego przez wykonawcę do 

oferty oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia muszą 

wykazać, że: 

1) w stosunku do żadnego z nich brak jest podstaw do ich wykluczenia na podstawie art. 24 

ust. 1 ustawy Pzp, 

2) wspólnie spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 1 ppkt 1.2 – 

1.5.  



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla zadania pn. : 

Dziś nauka - jutro sukces wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w Gminie Wierzchowo 

 

                                                                     Gmina Wierzchowo                                                   Strona 6 

 

4. 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 ze wskazaniem dla danej osoby 

przewidzianego wykonywania świadczenia. 

 

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy  

w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu 

 

1. Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie o spełnianiu warunków udziału  

w postępowaniu oraz żądane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty potwierdzające 

spełnianie tych warunków, a także oświadczenie dotyczące braku podstaw do wykluczenia z 

postępowania. 

2. W celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków, których mowa w art. 22 ust. 1 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, których opis sposobu oceny 

spełniania został dokonany w ogłoszeniu o zamówieniu i specyfikacji, zamawiający żąda 

złożenia przez wykonawcę następujących oświadczeń i dokumentów: 

2.1. oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 

ust.1 pkt 1 - 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, z wykorzystaniem wzoru, stanowiącego 

załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji; 

2.2. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, niezależnie od tego, czy 

są one zatrudnione bezpośrednio przez Wykonawcę ( lub będą wykonywać świadczenie 

osobiście ) wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i 

wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez 

nie czynności ( rozumiane, jako wskazanie nazwy zadania i przedmiotu nauczania ) z 

wykorzystaniem wzoru, stanowiącego załącznik nr 8 do niniejszej specyfikacji; 

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

zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, należy 

złożyć następujące oświadczenia i dokumenty: 

1. oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia, z wykorzystaniem wzoru 

stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji. 

4. Na potwierdzenie, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom Zamawiającego 

należy złożyć do oferty ogólną koncepcję prowadzenia zajęć zawierającą: cel i formę oraz 

opis stosowanych metod i technik aktywizujących, stosowanie pomocy dydaktycznych, 

sposób weryfikacji wiedzy przekazanej uczniom, a w szczególności zamiar w uzyskaniu 

efektów na zakończenie realizacji Programu. 

 

5. Wymagane dokumenty mogą mieć formę oryginału lub kopii poświadczonej za 

zgodność z oryginałem (na każdej zapisanej stronie) przez wykonawcę. W przypadku składania 

elektronicznych kopii dokumentów powinny one być opatrzone przez wykonawcę bezpiecznym 

podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.  
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6. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie 

dokumentów dotyczących wykonawcy są poświadczane za zgodność z oryginałem przez 

właściwie umocowanego pełnomocnika. 

7. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu będzie 

nieczytelna lub będzie budziła wątpliwości, co do jej prawdziwości. 

1. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składanie wraz z tłumaczeniem na język 

polski. 

8. Zgodnie z art. 26 ust. 2a ustawy wykonawca na żądanie zamawiającego i w zakresie 

przez niego wskazanym jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień 

składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy i brak podstaw do 

wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy. 

9. Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli 

wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub  dokumentów, o których mowa w art. 25 

ust. 1 ustawy, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez 

zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy 

lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że 

mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie 

postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny 

potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu nie później niż w 

dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 

10. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym terminie, do złożenia wyjaśnień 

dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy. 

                                                                                                                                                    

IX. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń i dokumentów 

 

1. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, zapytania oraz 

informacje zamawiający i wykonawcy przekazują faksem na numer ( 94 ) 36 18 487 lub drogą 

elektroniczną na adres : oswiata@wierzchowo.pl , przy czym zawsze dopuszczalna jest forma 

pisemna.  

2. Forma pisemna wymagana jest do złożenia oferty wraz z załącznikami.  

3. Jeżeli zamawiający lub wykonawcy przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, 

zapytania lub informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza 

fakt ich otrzymania. 

4. Wykonawca może zwrócić się o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. Wyjaśnienia zostaną udzielone niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed 

upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia wpłynął nie później niż do końca dnia, w którym upływa 

połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

5. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie po 

upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 4, lub dotyczy udzielonych 

wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

mailto:oswiata@wierzchowo.pl
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6. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o 

którym  mowa w pkt. 4 

7. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekaże wykonawcom, którym przekazał 

specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na 

stronie internetowej pod adresem www.bip.wierzchowo.pl 

8. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące prowadzonego postępowania należy kierować na 

adres zamawiającego, podany w rozdziale I specyfikacji. 

9. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 

zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną w ten sposób 

modyfikację zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano 

specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieści na stronie internetowej pod 

adresem www.bip.wierzchowo.pl   

10. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest p. Joanna Zyguła, tel.  (94 ) 

36 18 837 faks: ( 94 ) 36 18 487, e-mail: oswiata@wierzchowo.pl.  

 

X. Informacja na temat wadium 

 

Zamawiający nie żąda od wykonawców wniesienia wadium. 

 

XI. Termin związania ofertą 

 

1.   Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.  

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania 

ofertą, z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej 3 dni przed upływem terminu 

związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu 

o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

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

 

XII. Opis sposobu przygotowania ofert 

 

1. Przygotowanie oferty 

1.1. Zgodnie z art. 82 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wykonawca może złożyć 

tylko jedną ofertę wg zasad określonych w rozdziale III pkt. 2.  

1.2. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. 

1.3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność 

jej treści. 

1.4. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca. 

1.5. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

1.6. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami umieszczonymi w specyfikacji oraz 

dołączyć wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia 

1.7. Wykonawcy zobowiązani są złożyć do oferty następujące dokumenty oraz 

oświadczenia : 

1.7.1. formularz ofertowy wg załącznika Nr 1 oraz oświadczenia i dokumenty wymagane w 

rozdz. VIII pkt. 2.1 – 3.1 niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W formularzu 

http://www.bip.wierzchowo.pl/
http://www.bip.wierzchowo.pl/
mailto:oswiata@wierzchowo.pl
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ofertowym, w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy podać 

nazwy (firmy) oraz dokładne adresy wszystkich wykonawców ( lub osób ) składających ofertę 

wspólną, 

1.7.2. pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w 

postępowaniu i do zawarcia umowy, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

1.7.3. pełnomocnictwo do występowania w imieniu wykonawcy, w przypadku gdy dokumentów 

składających się na ofertę nie podpisuje sam wykonawca, a inna osoba upoważniona do jego 

reprezentowania.  

1.8. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 1.7.2 i 1.7.3 powinno być przedstawione w formie 

oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 

1.9. Dokumenty i oświadczenia składające się na ofertę powinny być podpisane przez 

wykonawcę lub osobę upoważnioną do występowania w imieniu wykonawcy. W przypadku 

wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty i oświadczenia 

składające się na ofertę powinny być podpisane przez pełnomocnika. 

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

odczytać imię i nazwisko podpisującego, a jeżeli ten znak jest nieczytelny lub nie zawiera 

pełnego imienia i nazwiska, to znak musi być uzupełniony pieczęcią lub w inny sposób 

umożliwiać odczytanie imienia i nazwiska podpisującego. 

1.11. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby 

uprawnionej. 

1.12. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane i złączone w sposób trwały, 

zapobiegający możliwości dekompletacji jej zawartości. 

1.13. Nie później niż w terminie składania ofert wykonawca może zastrzec te informacje  

w ofercie, które nie mogą być udostępniane, ponieważ zawierają jego tajemnicę lub tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Załączniki 

zawierające informacje zastrzeżone należy podkreślić w wykazie załączników do oferty i 

umieścić w oddzielnym pakiecie spiętym, ponumerowanym i opatrzonym nazwą: „Załączniki 

zastrzeżone”. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 

ustawy. 

2. Inne wymagania dotyczące przygotowania oferty 

2.1 Ofertę należy umieścić w zaklejonym, nieprzeźroczystym opakowaniu (np. koperta), 

oznaczonym nazwą (firmą) i adresem wykonawcy i zaadresowanym na siedzibę 

zamawiającego: 

2.2 Urząd Gminy Wierzchowo, ul. Długa 2, 78-530 Wierzchowo 

Opakowanie oferty należy opisać następująco:  

„Przetarg – Dziś nauka - jutro sukces - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w 

Gminie Wierzchowo – część Nr …….. 

 – nie otwierać przed dniem 14.11.2012 r., przed godz. 10.15.” 
 

XIII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

 

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, w Urzędzie Gminy Wierzchowo,  

ul. Długa 29, 78-530 Wierzchowo, w sekretariacie  Urzędu. 
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2. Termin składania ofert upływa w dniu 14.11.2012 r., r. o godz. 10:00, przy czym za termin 

złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do zamawiającego, a nie datę i 

godzinę jej wysłania przez wykonawcę (np. przesyłka pocztową lub kurierską). 

3. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. 

3.1. Zmiana oferty złożonej przed upływem terminu składania ofert winna być dokonana 

poprzez złożenie kolejnej oferty, w sposób i formie przewidzianej w rozdz. XII pkt 2 

specyfikacji oraz dodatkowo opisanej na opakowaniu i na formularzu stanowiącym załącznik nr 

1 do niniejszej specyfikacji (Oferta) hasłem „ZMIANA”.  

3.2. Wycofanie oferty złożonej przed upływem terminu składania ofert winno być dokonane 

poprzez złożenie przez wykonawcę stosownego oświadczenia woli, które należy złożyć w 

opakowaniach/kopertach zamkniętych  i opisanych w sposób określony w Rozdz. XII pkt 2,  

z dodatkowa informacją „WYCOFANIE”. 

4. W razie złożenia oferty po terminie zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę wykonawcy.  

5. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.11.2012  r. o godz. 10:15 w Urzędzie Gminy 

Wierzchowo, sala narad. 

6. Otwarcie ofert jest jawne. 

6.1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć 

na sfinansowanie każdego zadania zamówienia. 

6.2. Podczas otwarcia ofert zostaną podane nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także 

informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w 

ofertach. 

7. Informacje, o których mowa w pkt 6.1. i 6.2. przekazane zostaną niezwłocznie wykonawcom, 

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

8. Zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy zamawiający poprawia w ofercie: 

1) oczywiste omyłki pisarskie,  

2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek, 

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

zamówienia, niepowodujące istotnych zmian treści oferty, 

- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

 

XIV. Opis sposobu obliczenia ceny 

 

1. Ceną wykonania zamówienia jest cena wynikająca z wybranej części przedmiotu zamówienia i 

powinna obejmować wszystkie koszty związane z prowadzeniem zajęć, z wyłączeniem kosztów 

wykorzystania pomieszczeń szkolnych, pomocy dydaktycznych itp., 

2. Cena za wykonanie zamówienia ( wybranego zadania ) powinna być obliczona wg wzoru : 

Cena za jedną godzinę x ilość godzin przewidzianych dla danej części = CENA 

 

3. Cenę wykonania zamówienia należy podać w złotych polskich wg formularza „Oferta” (zał. nr 1 do 

specyfikacji), z wyodrębnieniem wartości podatku VAT ( jeżeli podatek jest naliczany ). 

4. Cena oferty musi obejmować wszystkie koszty własne wykonawcy. 

5. Maksymalna cena za jedną godzinę przeprowadzenia zajęć nie może przekroczyć 60 zł brutto. 

 



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla zadania pn. : 

Dziś nauka - jutro sukces wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w Gminie Wierzchowo 

 

                                                                     Gmina Wierzchowo                                                   Strona 11 

 

XV - Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz 

z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

 

Przy wyborze oferty na każdą z części zamówienia zamawiający będzie się kierował 

następującymi kryteriami : 

a) Cena oferty – 70 % 

b) Ocena koncepcji prowadzenia zajęć – 30 % 

 

Złożone oferty będą oceniane w następujący sposób : 

1) ocena oferty za cenę - oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów = 70 

pkt, oferty następne będą oceniane na zasadzie proporcji w stosunku do oferty najtańszej 

wg wzoru : 

C = [C min / C bad] x 100 x 0,70 

gdzie: 

C - liczba punktów za cenę ofertową 

C min - najniższa cena ofertowa spośród ofert badanych 

C bad - cena oferty badanej 

 

2) ocena koncepcji prowadzenia zajęć – oferta będzie oceniana na podstawie złożonej 

koncepcji prowadzenia zajęć pod kątem innowacyjności, aktywizacji szkolonych, 

wprowadzania nowoczesnych metod kształcenia. Oceny dokona komisja przetargowa 

powołana przez Wójta Gminy Wierzchowo w składzie min. 3 osób. Oferta będzie oceniana 

w skali 0 – 100 pkt. Oceną oferty będzie średnia arytmetyczna uzyskana od poszczególnych 

członków komisji, która zostanie pomnożona przez wsp. = 0,30. 

 

Oceną oferty będzie suma uzyskanych pkt za kryteria = a) + b)  

Na poszczególne zadania ( części ) Zamawiający wybierze oferty, które uzyskają 

największą liczbę punktów dla każdej części.  

 

XVI - Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w 

celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

 

1. Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, niezwłocznie po wyborze 

najkorzystniejszej oferty  na każdy przedmiot w poszczególnych zadaniach, wszyscy 

wykonawcy, którzy złożyli oferty zostaną jednocześnie zawiadomi o: 

1) wyborze oferty najkorzystniejszej, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, 

którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), siedziby i adresy 

wykonawców, którzy złożyli oferty, a także ceny ofert,  

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 Prawo zamówień 

publicznych, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być 

zawarta. 

1. Zamawiający podpisze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 

183 ustawy, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 
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oferty, jeżeli zawiadomienie zostanie przesłane faksem, albo 10 dni – jeżeli zostanie przesłane 

pisemnie. 

1.1.  Zamawiający może podpisać umowę w sprawie niniejszego zamówienia publicznego przed 

upływem terminów, o których mowa w pkt. 3, jeżeli: 

1) w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego złożono  

tylko jedną ofertę,  

albo 

2) nie wykluczono żadnego wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty. 

2. Zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla 

się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może wybrać ofertę 

najkorzystniejszą wśród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, 

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

ustawy. 

3. Podpisanie umowy nastąpi w trybie i terminie ustalonym miedzy stronami. 

  

XVII - Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

 

Zamawiający nie wymaga od wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy. 

 

XVIII - Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 

umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, 

jeżeli zawierający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie 

zamówienia publicznego na takich warunkach 

 

1. Zamawiający wymaga od wybranego w każdej części zamówienia wykonawcy, aby zawarł z 

nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we wzorze umowy, 

stanowiącym załącznik Nr 9 do specyfikacji. 

2. Jeżeli wybrana oferta będzie złożona przez wykonawców wspólnie ubiegających się o 

zamówienie, umowa zostanie zawarta z każdym z partnerów odrębnie. 

3. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zakazana jest zmiana 

istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie  której 

dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej 

zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz 

określił warunki takiej zmiany. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem tego warunku podlega 

unieważnieniu. 

4. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej 

umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w 

przypadku wystąpienia n/w okoliczności, z uwzględnieniem podanych warunków ich 

wprowadzenia: 

4.1. zmiana podatku od towarów i usług VAT, 

4.2. konieczność zmiany terminu wykonania zamówienia z przyczyn, za które nie odpowiada 

wykonawca, w szczególności wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć, 

mimo zachowania należytej staranności, 
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4.3. zmiany  warunków finansowania zamówienia. 

Warunkiem wprowadzenia zmian do zawartej umowy będzie pisemne uzasadnienie sporządzone 

przez komisję powołaną przez zamawiającego, zatwierdzone przez kierownika zamawiającego.  

Zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

5. Zmiany umowy, o których mowa w pkt. 3, muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu 

art. 140 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, stanowiącego, że umowa jest nieważna w 

części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w specyfikacji. 

 

XIX – Inne informacje 

 

Nie przewiduje się: 

1. zawarcia umowy ramowej, 

2. ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, 

3. wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej, 

4. udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 6 ustawy 

 

XX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia  

 

1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub 

miał interes w uzyskaniu zamówienia doznał lub poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku 

naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.  

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. 

2.1. W niniejszym zamówieniu, którego wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec 

czynności: 

1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 

3) odrzucenia oferty odwołującego. 

2.2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której 

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

określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie 

odwołania. 

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

elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą 

ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 

2.4. Odwołujący przesyła kopię odwołanie zamawiającemu przed upływem terminu do 

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

tego terminu. Uznaje się, że 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 ustawy. 
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2.5. Odwołanie wnosi się 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. 

2.6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia  zamieszczenia ogłoszenia 

w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na 

stronie internetowej. 

2.7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 2.5 i 2.6 wnosi się w terminie 5 dni 

od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć 

wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

2.8. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień 

specyfikacji zamawiający może przedłużyć termin składania ofert. 

2.9. Po wniesieniu odwołania zamawiający prześle niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 

dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówienia lub 

postanowień specyfikacji, zamieści je również na stronie internetowej, na której jest 

zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu i jest udostępniana specyfikacja, wzywając  

wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego. 

2.10. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 

dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje. Zgłoszenie 

przystąpienia doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo 

elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą 

ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię należy doręczyć zamawiającemu oraz 

wykonawcy wnoszącemu odwołanie. 

2.11. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami 

postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte 

na korzyść jednej ze stron. 

2.12. Zamawiający może wnieść do Prezesa KIO odpowiedź na odwołanie. Odpowiedź na 

odwołanie wnosi się na piśmie  lub ustnie do protokołu. 

2.13. W przypadku uwzględnienia przez Zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych 

w odwołaniu KIO może umorzyć postępowania na posiedzeniu niejawnym bez obecności stron 

oraz uczestników postępowania odwoławczego, którzy przystąpili po stronie wykonawcy, pod 

warunkiem, że w postępowaniu odwoławczym po stronie zamawiającego nie przystąpił w 

terminie żaden wykonawca. W takim przypadku zamawiający wykonuje, powtarza lub 

unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym 

w odwołaniu. 

2.14. Jeżeli uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił do postępowania po stronie 

zamawiającego, nie wniesie sprzeciwu co do uwzględnienia w całości zarzutów 

przedstawionych w odwołaniu przez zamawiającego, KIO umarza postępowanie, a zamawiający 

wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu. 

2.15. Jeżeli uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił do postępowania po stronie 

zamawiającego, wniesie sprzeciw wobec uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych w 

odwołaniu, KIO rozpoznaje odwołanie. 
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2.16. Sprzeciw wnosi się na piśmie lub ustnie do protokołu. 

2.17. Koszty postępowania odwoławczego 

a) w okolicznościach, o których mowa w pkt 2.13, znosi się wzajemnie, 

b) w okolicznościach, o których mowa w pkt 2.14: 

 ponosi zamawiający, jeżeli uwzględnił w całości zarzuty przedstawione w odwołaniu po 

otwarciu rozprawy 

 znosi się wzajemnie, jeżeli zamawiający uwzględnił w całości zarzuty przedstawione w 

odwołaniu przed otwarciem rozprawy 

c) w okolicznościach, o których mowa w pkt 2.15: 

 odwołujący, jeżeli odwołanie zostało oddalone przez KIO 

 wnoszący sprzeciw, jeżeli odwołanie zostało uwzględnione przez KIO. 

2.18. Odwołujący może cofnąć odwołanie do czasu zamknięcia rozprawy; w takim przypadku 

KIO umarza postępowanie odwoławcze. Jeżeli cofnięcie odwołania nastąpiło przed otwarciem 

rozprawy, odwołującemu zwraca się 90% wpisu. 

3. Skarga do sądu.  

3.1. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania 

odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

3.2. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania 

zamawiającego. 

3.3.Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni 

od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis 

przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest 

równoznaczne z jej wniesieniem. 

3.4.Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz 

zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, 

wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości 

lub w części. 

3.5.W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania 

odwołania ani występować z nowymi żądaniami 

4. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie przysługuje 

skarga kasacyjna.  

 

5. Informacja Wykonawcy o czynnościach Zamawiającego dokonanych z uchybieniem 

przepisów ustawy Pzp: 

1. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować 

Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub 

zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie 

przysługuje odwołanie. 

2. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtórzy czynność 

albo wykona czynności zaniechane i poinformuje o tym Wykonawców w sposób 

przewidziany w ustawie dla tej czynności. 

3. Na czynności, o których mowa w pkt. 2, nie przysługuje odwołanie,  

z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Pzp. 
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XXI. Wykaz załączników do specyfikacji: 

Nr 1 – formularz ofertowy 

Nr 2 – wzór o świadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Nr 3 – wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 

Nr 4 - Zadanie nr 1 : Realizacja Programu Rozwoju Szkoły Podstawowej  w Wierzchowie 

Nr 5 - Zadanie nr 2 : Realizacja Programu Rozwoju Szkoły Podstawowej  w Świerczynie 

Nr 6 - Zadanie nr 3 : Realizacja Programu Rozwoju Gimnazjum  w Wierzchowie 

Nr 7 - Zadanie nr 4 : Realizacja Programu Rozwoju Gimnazjum w Świerczynie 

Nr 8 – wykaz osób zdolnych do wykonania zamówienia przy pomocy których będzie realizowane 

zamówienie  

Nr 9 – wzór umowy 
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Załącznik Nr 1 

 

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY 

na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: 

Dziś nauka - jutro sukces - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w 

Gminie Wierzchowo 

Część Nr …….  

nazwa zadania : ………………………………………………… 

 

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony opublikowany w BZP Nr ………………….. 

z  dnia ………. ….2012 r. 

      1. Dane dotyczące wykonawcy: 

Nazwa ……………………………………………………………………………………………………. 

Siedziba…………………………...……………………………………………………………………… 

Nr telefonu/faks/e-mail ………………………………………………………………………………….. 

 nr NIP …………………………………………………………………………………………………… 

nr REGON ………………………………………………………………………………………………. 

      2. Zobowiązania wykonawcy 

Zobowiązuję się wykonywać przedmiot zamówienia za cenę jednej godziny lekcyjnej : 

…………………………………. złotych brutto 

Cena słownie ………………………………………………………………………………………………. 

w tym podatek VAT   … %, tj ………………………… zł ( jeżeli występuje ) 

* niepotrzebne skreślić 

3. Na potwierdzenie spełnienia warunków i  wymagań Zamawiającego do oferty załączam 

następujące oświadczenia i dokumenty: 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

      4. Oferta wspólna (jeżeli występuje). 

Pełnomocnik wykonawców wspólnie składających ofertę: 

Nazwisko, imię …………………………………………………………………………………………. 

Stanowisko ……………………………………......……………………………………………………. 

Telefon.....…...............……………… faks ……...........…………………………………………….. 

Zakres umocowania ……………………………………………………………………………………… 

      5. Oferta zawiera .............. ponumerowanych stron. 

 

 

………….............…………………………………… 

(data, miejscowość, podpis Wykonawcy ) 
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Załącznik Nr 2 

Nazwa i adres Wykonawcy : 

 

 

 

 

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli : 

 

 

 

Oświadczenie 

 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

pn.:  

Dziś nauka - jutro sukces - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w 

Gminie Wierzchowo 
Dotyczące : 

 

1) posiadania wiedzy i doświadczenia, 

2) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia,  

3) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

 

 

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

 

Miejscowość i data:………………………………………. 
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Załącznik Nr 3 

Nazwa i adres Wykonawcy : 

 

 

 

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli : 

 

 

 

 

Oświadczenie 

o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o zamówienie publiczne z przyczyn 

przewidzianych w art. 24 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 

 

Składając ofertę na : 

Dziś nauka - jutro sukces - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w 

Gminie Wierzchowo 
 

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1  ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. 

 

 

..........................., dnia ..................2012r.      

                                                  

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

  ( podpis i pieczęć osoby upoważnionej ) 

UWAGA 

W przypadku wspólnego składania oferty, oświadczenie musi złożyć każdy z partnerów 

wspólnie składających ofertę 
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Załącznik Nr 8 

 
Nazwa i adres Wykonawcy : 

 

 

 

 

 

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do składania oświadczenia : 

 

 
 

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia pn.:  

Dziś nauka - jutro sukces - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w 

Gminie Wierzchowo – część Nr …….. 

 

( WZÓR ) 
 

 

 

LP 

 

Imię i nazwisko 

Podstawa dysponowania osobą 

np. umowa o pracę, umowa 

zlecenie, pisemne 

zobowiązanie lub osobiście 

 

Nazwa przedmiotu 

nauczania w 

zadaniu 

 

Posiadane wykształcenie i kwalifikacje 

zawodowe (krótka informacja )  
1) wykształcenie 

2) uprawnienia pedagogiczne 

3) tytuł naukowy 

4) studia podyplomowe, kursy, szkolenia zawodowe 

5) staż pracy w dydaktyce 

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

 

 

 
..........................., dnia ..................2012r. 

 

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

(podpis i pieczęć osoby upoważnionej) 
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 Załącznik Nr 9 

Wzór umowy 

UMOWA Nr  ……………. 

zawarta w dniu ……………..  w ……………………….., pomiędzy Gminą Wierzchowo, ul. Długa 29, 

78-530 Wierzchowo 

NIP: 674-13-49-199 

REGON: 330920593 

reprezentowaną przez  

p. Jana Szewczyka – Wójta Gminy Wierzchowo 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy p. ……………………………… 

zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym 

a  

Panią/Panem ……………………………………………………………………….. 

Zamieszkałą/ym w …….. - ……… …………….................. przy ul. ……………………………………. 

Legitymującą/ym się dowodem osobistym serii ………. Nr ………………………… wydanym przez 

……………………………………. 

zwaną/ym w treści umowy Wykonawcą 

§ 1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonywania i zobowiązuje się do prowadzenia 

dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, będących kontynuacją indywidualnej pracy z uczniem w 

ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX - Rozwój Wykształcenia i 

Kompetencji w Regionach, Działanie 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie 

wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2 - 

Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz 

zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia zajęć w Szkole …………………………….. z 

przedmiotu : ………………………………… 

3. Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne będą realizowane przez Wykonawcę w okresie od dnia zawarcia 

niniejszej umowy do 30 czerwca 2014r 

4. Zajęcia, o których mowa w pkt. 2 będą realizowane wg odrębnego programu zajęć opracowanego 

przez Wykonawcę i zatwierdzonego przez Kierownika Projektu. 

 

 

§ 2 

1. Wykonawca będzie wykonywał pracę określoną w § 1ust. 1 osobiście w sposób zgodny z 

wytycznymi i zatwierdzonym programem nauczania dla oferowanego przedmiotu nauczania, w 

czasie i miejscu wskazanym przez Kierownika Projektu. 
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2. Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy poza tygodniowym wymiarem zajęć 

prowadzonym w arkuszu organizacyjnym Szkoły …………………………… . 

3. Wykonawca będzie zobowiązany : 

a) do prowadzenia dziennika zajęć pozalekcyjnych oraz innych dokumentów wymaganych 

przez Kierownika projektu, 

b) do opracowania programu nauczania i uzyskania jego akceptacji przez Kierownika Projektu, 

c) do prowadzenia zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i specjalistycznych, 

d) do prowadzenia zajęć w sposób pokazujący na umiejętność korzystania z informacji i 

wykorzystania wiedzy w praktyce,  

e) do prowadzenia zajęć z zastosowaniem metod i technik aktywizujących. 

 

§ 3 

1. Z wybranym wykonawcą zostanie zawarta umowa obejmująca zakres zamówienia 

określony w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczący 

wybranego/nych przedmiotu/ów i ofercie wykonawcy. 

2. Podstawę do rozliczenia wykonanych usług stanowić będzie zawarta umowa i oferta 

wykonawcy. 

3. Zgodnie ze złożona ofertą, Strony ustalają stawkę ………….. zł brutto za jedna godzinę 

przeprowadzonych zajęć. Wynagrodzenie przysługuje za efektywnie przeprowadzone godziny 

lekcyjne. 

4. Rozliczenia będą dokonywane za zrealizowane w danym miesiącu świadczenia 

edukacyjne. 

5. Zapłata za wykonane świadczenia będzie realizowana na podstawie złożonego u 

Zamawiającego sprawdzonego i zatwierdzonego przez  Kierownik Projektu i 

Koordynatora Szkolnego wykazu wykonanych bez zastrzeżeń świadczeń w danym 

miesiącu rozliczeniowym. 

6. Zamawiający zapłaci należne wykonawcy wynagrodzenie w terminie do 60 dni od dnia 

złożenia zatwierdzonej do wypłaty listy wynagrodzeń oraz po przekazaniu środków 

finansowych przez Instytucję Pośredniczącą ( dalej IP ), jaką jest Wojewódzki Urząd 

Pracy w Szczecinie. 

7. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 3 i 4, przelane zostanie w ciągu 14 dni na konto bankowe 

wskazane przez Wykonawcę.  

 

§ 4 

Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie i wymagane kwalifikacje do wykonywania przedmiotu 

umowy. 

§ 5 

Z tytułu zawarcia niniejszej umowy nie przysługują świadczenia i uprawnienia przewidziane w 

przepisach prawa dla osób zatrudnionych w stosunku pracy. 
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§ 6 

1. W przypadku stwierdzenia uchybień w wykonywanych przez Wykonawcę czynnościach 

określonych w § 2 jest on zobowiązany do ich nieodpłatnego uzupełnienia w wyznaczonym przez 

Zamawiającego terminie.  

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym  

 w razie powtarzających się uchybień w realizacji przez Wykonawcę czynności, o których mowa w 

§2. 

 

§ 7 

1. W przypadku, gdy Wykonawca  nie wykona czynności będących przedmiotem niniejszej umowy, 

zostanie on obciążony karą umowną w wysokości 100% wartości brutto wynagrodzenia określonego 

w § 3 ust. 3 umowy za niezrealizowany zakres godzin. 

2. Potrącanie kar umownych będzie dokonywane z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia. 

3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego,  

w przypadku, gdy poniesiona szkoda przewyższa należną karę umowną. 

 

§8 

Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest  sąd właściwy 

rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 9 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy  ustawy Prawo zamówień 

publicznych i Kodeksu cywilnego. 

§ 10 

Umowę sporządzono w 2 egz. jednobrzmiących, w tym 1 egz. dla Wykonawcy, a 1 egz. dla 

Zamawiającego. 

§ 11 

Integralną częścią niniejszej umowy są: 

1) specyfikacja istotnych warunków zamówienia, 

2) oferta Wykonawcy. 

 

 

Wykonawca         Zamawiający  

 


