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Zamawiaj cy:  
 
Zespó  Szkó  – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Miko aja Kopernika w Rawie 
Mazowieckiej  reprezentowany przez Rados awa Ka mierczaka – Dyrektora Szko y  
 
 
Adres Zamawiaj cego:  
 
Zespó  Szkó  – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej  
im. Miko aja Kopernika w Rawie Mazowieckiej  
96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Zwoli skiego 46  
email: sekretariat@rawa-kopernik.pl      www.rawa-kopernik.pl 
NIP 835-12-60-819  
REGON: 000188096 
telefon: 46 815-41-41 
fax: 46 815-41-41 
godziny urz dowania:  
pn-pt: 8.00-15.00  

  
 
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 

Post powanie o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzone na podstawie ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówie  publicznych 

 /Dz.U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177 z pó n. zm./ 
o warto ci poni ej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust 8 Pzp 

w trybie: przetarg nieograniczony 
 
 

Przygotowanie i prowadzenie zaj  dodatkowych teoretycznych i praktycznych z zakresu 
przygotowania zawodowego, przygotowanie i prowadzenie dodatkowych zaj  dydaktyczno 
– wyrównawczych ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych, prowadzenie 
klubów zainteresowa  – zaj  pozalekcyjnych przygotowuj cych do udzia u w konkursach  
i olimpiadach zawodowych, przygotowanie i prowadzenie zaj  sportowych s cych 
podniesieniu motywacji do samodoskonalenia w ramach Akademii sportu,   realizowanych  
w ramach projektu „Zyskaj wi cej w szkole zawodowej” w ZS-CEZiU w Rawie Mazowieckiej. 
 
 
 
Wspólny S ownik Zamówie  (CPV): 
80.20.00.00-6 - Us ugi szkolnictwa redniego 
Rodzaj zamówienia - Us ugi  
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I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.  
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie us ug zwi zanych z przygotowaniem i prowadzeniem zaj  
realizowanych w ramach projektu „Zyskaj wi cej w szkole zawodowej” realizowanym w ZSCEZiU  
w Rawie Mazowieckiej wspó finansowanym przez Uni  Europejsk  ze rodków Europejskiego 
Funduszu Spo ecznego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykszta cenia i kompetencji w regionach  
Dzia ania 9.2 Podniesienie atrakcyjno ci i jako ci szkolnictwa zawodowego 
Zaj cia prowadzone b  od 6 wrze nia   2011r. do 31 grudnia 2012r. (z wy czeniem miesi cy 
wakacyjnych VII i VIII 2012 r.) 
 
Zorganizowanych b dzie 5 rodzajów zaj . (1 godzina lekcyjna =45 min.) 
 
CZE  I  Zaj cia dodatkowe teoretyczne z zakresu przygotowania zawodowego w klasach 

kszta cych w zawodach:  
a) technik handlowiec (klasa IV),   
b) technik kelner (klasa III),  
c) technik kelner (klasa IV) 
d) technik organizacji us ug gastronomicznych (klasa II),  
e) technik organizacji us ug gastronomicznych (klasa III),   
f) technik organizacji us ug gastronomicznych (klasa IV),  
g) technik hotelarz(klasa II),    
h) technik pojazdów samochodowych (klasa II),  
i) technik pojazdów samochodowych (klasa IIIa),  
j) technik pojazdów samochodowych (klasa IIIb),  
k) technik pojazdów samochodowych (klasa IV)  
l) technik informatyk (klasa II)    

       razem 12 klas technikum po 18 godzin lekcyjnych w ka dym semestrze  w ka dej klasie. 
 
CZ  II Zaj cia dodatkowe praktyczne z zakresu przygotowania zawodowego w klasach 

kszta cych w zawodach:  
a) kucharz ma ej gastronomii (klasa II – 2 grupy),  
b) sprzedawca (kasa II – 1 grupa),  
c) mechanik pojazdów samochodowych ( klasa II a – 2 grupy),  
d) mechanik pojazdów samochodowych ( klasa II c – 1 grupa), 
e) mechanik pojazdów samochodowych ( klasa III a – 3 grupy),  
f) mechanik pojazdów samochodowych ( klasa III c – 1 grupa),  
g) mechanik monter maszyn i urz dze  ( klasa II – 1 grupa),   
h) mechanik monter maszyn i urz dze  (klasa III c – 1 grupa)  

razem 12 grup klas zasadniczej szko y zawodowej po 18 godzin lekcyjnych w ka dym semestrze  
w ka dej grupie 

 
CZ  III  Zaj cia dydaktyczno-wyrównawcze ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych dla 

uczniów klas pierwszych kierunków kszta cenia obj tych projektem 
a) z j zyka polskiego (2 grupy) 
b) z matematyki (2 grupy)  

razem 4 grupy po 20 godzin lekcyjnych w ka dym semestrze  w ka dej grupie. 
 
CZ  IV Prowadzenie klubów zainteresowa  w tym zaj  przygotowuj cych do udzia u  

w konkursach i olimpiadach zawodowych oraz sprawowanie opieki w czasie wyjazdów  
na eliminacje pozaszkolne  

a) Klub ywieniowca – I grupa, 
b) Klub ywieniowca – II grupa, 
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c) Klub Handlowca - I grupa, 
d) Klub Handlowca - II grupa, 
e) Klub Mechanika - I grupa 
f) Klub Mechanika - II grupa  

razem 6 grup po 7 godzin lekcyjnych w ka dym semestrze  w ka dej grupie. 
 
CZ  V Zaj cia sportowe s ce podniesieniu motywacji do samodoskonalenia  w ramach 

Akademii Sportu prowadzone dla uczniów  klas obj tych projektem  
a) aerobic – I grupa, 
b) aerobic – I grupa, 
c) step – I grupa,  
d) fitball – I grupa,  
e) kyokushinkai – I grupa,  
f) gry zespo owe – I grupa  

razem 6 grup po 36 godzin lekcyjnych w ka dym semestrze  w ka dej grupie. 
 
Wykonywanie zleconych zada  odbywa  si  b dzie w siedzibie Zamawiaj cego przez czas trwania 
umowy, w terminach ustalonych przez Zamawiaj cego we wszystkie dni robocze tygodnia to jest od 
poniedzia ku do pi tku z wy czeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Dopuszcza si  równie  
wykonywanie cz ci zada  w inne dni jak ustalone powy ej.  
W przypadku kolizji wiadcze , wiadczenie na rzecz Zamawiaj cego posiada pierwsze stwo przed 
wiadczeniami na rzecz osób trzecich. 

 
Wykonawca w ramach umowy oprócz prowadzenia zaj  zobowi zany jest prowadzi  dokumentacj  
zwi zan  z zaj ciami, tj. prowadzenie dzienników zaj , list obecno ci, opracowanie w asnego planu  
i programu zaj , przygotowanie i przeprowadzenie testów sprawdzaj cych wiedz  i umiej tno ci 
uczniów (na pocz tek i koniec zaj ) opracowanie  sprawozda  z przeprowadzonych testów oraz 
dokumentowanie pracy poprzez wype nianie  karty czasu pracy. 
Wykonywanie zleconych zada  odbywa  si  b dzie w siedzibie Zamawiaj cego przez czas trwania 
umowy, w terminach ustalonych przez Zamawiaj cego we wszystkie dni robocze tygodnia to jest od 
poniedzia ku do pi tku z wy czeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Dopuszcza si  równie  
wykonywanie cz ci zada  w inne dni jak ustalone powy ej. W przypadku kolizji wiadcze , 
wiadczenie na rzecz Zamawiaj cego posiada pierwsze stwo przed wiadczeniami na rzecz osób 

trzecich. 
 
II. OFERTY CZ CIOWE.  
Zamawiaj cy dopuszcza sk adanie ofert cz ciowych. Jeden Wykonawca mo e z  oferty na 
wybrane zaj cia w poszczególnych cz ciach . 
 
III. OFERTY WARIANTOWE.  
Zamawiaj cy nie dopuszcza sk adania ofert wariantowych.  
 
IV. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPE NIAJ CYCH.  
Zamawiaj cy nie przewiduje udzielenia zamówie  uzupe niaj cych.  
 
V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.  
Wymagany termin wykonania zamówienia – od 06.09.2011r. do 31.12.2012 roku (z wy czeniem 
miesi cy wakacyjnych VII i VIII 2012 r.) 
 
VI. WARUNKI DOTYCZ CE POWIERZENIA US UG PODWYKONAWCOM.  
Wykonawca nie mo e powierzy  wykonania zamówienia podwykonawcom.  
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VII. WARUNKI UDZIA U W POST POWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 
OCENY SPE NIANIA TYCH WARUNKÓW.  
1. O udzielenie zamówienia ubiega  si  mog  Wykonawcy, którzy spe niaj  nast puj ce warunki:  

do prowadzenia zaj  dodatkowych teoretycznych z zakresu przygotowania zawodowego 
Wykonawcy spe niaj cy  kryteria: 

 wykszta cenie wy sze, pedagogiczne, kierunkowe (stosowne do wymienionych 
rodzajów zaj ) 

 znaj  specyfik  pracy rodowiska szkolnego, w którym b dzie realizowany przedmiot 
umowy  

 posiadaj  do wiadczenie w prowadzeniu zaj  wspó finansowanych ze rodków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo ecznego 

 odbyli szkolenie (co najmniej 10 godzin) dotycz ce realizacji projektów  w ramach 
POKL 

 po wiadcz  znajomo  procedur wymaganych przy realizacji projektów 
wspó finansowanych z Europejskiego Funduszu Spo ecznego 

 minimum 3-letnie do wiadczenie zawodowe w pracy jako nauczyciel w szkole 
ponadgimnazjalnej, 

W celu potwierdzenia spe nienia powy szych warunków Wykonawca zobowi zany jest 
 ni ej wymieniony dokumenty: 

 dyplom uko czenia studiów 
 o wiadczenie o znajomo ci procedur wymaganych przy realizacji projektów 

wspó finansowanych z Europejskiego Funduszu Spo ecznego, 
 o wiadczenie o do wiadczeniu w realizowaniu projektów wspó finansowanych ze 

rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo ecznego 
 za wiadczenie potwierdzaj ce udzia  w szkoleniu dotycz cym realizacji projektów 
 dokumenty potwierdzaj ce prac  w szkole ponadgimnazjalnej (kserokopia 

wiadectwa pracy, umowy o prac , za wiadczenie lub inny dokument 
potwierdzaj cy spe nienie ww. wymogu) . 
 

do prowadzenia zaj  dodatkowych praktycznych z zakresu przygotowania zawodowego 
Wykonawcy spe niaj cy  kryteria: 

  wykszta cenie minimum rednie, pedagogiczne, kierunkowe (stosowne do 
wymienionych rodzajów zaj ) 

 znaj  specyfik  pracy rodowiska szkolnego, w którym b dzie realizowany przedmiot 
umowy  

 posiadaj  do wiadczenie w prowadzeniu zaj  wspó finansowanych ze rodków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo ecznego 

 odbyli szkolenie (co najmniej 10 godzin) dotycz ce realizacji projektów  w ramach 
POKL 

 po wiadcz  znajomo  procedur wymaganych przy realizacji projektów 
wspó finansowanych z Europejskiego Funduszu Spo ecznego 

 minimum 3-letnie do wiadczenie zawodowe w pracy jako nauczyciel w szkole 
ponadgimnazjalnej. 

W celu potwierdzenia spe nienia powy szych warunków Wykonawca zobowi zany jest 
 ni ej wymieniony dokumenty: 

wiadectwo uko czenia szko y redniej  lub dyplom uko czenia studiów 
 o wiadczenie o znajomo ci procedur wymaganych przy realizacji projektów 

wspó finansowanych z Europejskiego Funduszu Spo ecznego, 
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 o wiadczenie o do wiadczeniu w realizowaniu projektów wspó finansowanych ze 
rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo ecznego 

 za wiadczenie potwierdzaj ce udzia  w szkoleniu dotycz cym realizacji projektów 
 dokumenty potwierdzaj ce prac  w szkole ponadgimnazjalnej (kserokopia 

wiadectwa pracy, umowy o prac , za wiadczenie lub inny dokument 
potwierdzaj cy spe nienie ww. wymogu) . 

do prowadzenia zaj  dydaktyczno-wyrównawczych ukierunkowane na rozwój kompetencji 
kluczowych Wykonawcy spe niaj cy kryteria:  

 wykszta cenie wy sze , pedagogiczne, kierunkowe (stosowne do wymienionych 
rodzajów zaj ) 

 znaj  specyfik  pracy rodowiska szkolnego, w którym b dzie realizowany przedmiot 
umowy  

 posiadaj  do wiadczenie w prowadzeniu zaj  wspó finansowanych ze rodków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo ecznego 

 odbyli szkolenie (co najmniej 10 godzin) dotycz ce realizacji projektów  w ramach 
POKL 

 po wiadcz  znajomo  procedur wymaganych przy realizacji projektów 
wspó finansowanych z Europejskiego Funduszu Spo ecznego 

 minimum 3-letnie do wiadczenie zawodowe w pracy jako nauczyciel w szkole 
ponadgimnazjalnej, 

W celu potwierdzenia spe nienia powy szych warunków Wykonawca zobowi zany jest 
 ni ej wymieniony dokumenty: 

 dyplom uko czenia studiów 
 o wiadczenie o znajomo ci procedur wymaganych przy realizacji projektów 

wspó finansowanych z Europejskiego Funduszu Spo ecznego, 
 o wiadczenie o do wiadczeniu w realizowaniu projektów wspó finansowanych ze 

rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo ecznego 
 za wiadczenie potwierdzaj ce udzia  w szkoleniu dotycz cym realizacji projektów 
 za wiadczenie potwierdzaj ce udzia  w szkoleniu dotycz cym realizacji projektów 
 dokumenty potwierdzaj ce prac  w szkole ponadgimnazjalnej (kserokopia 

wiadectwa pracy, umowy o prac , za wiadczenie lub inny dokument 
potwierdzaj cy spe nienie ww. wymogu) . 

do prowadzenie klubów zainteresowa  w tym zaj  przygotowuj cych do udzia u w konkursach  
i olimpiadach zawodowych oraz sprawowanie opieki w czasie wyjazdów na eliminacje pozaszkolne 
Wykonawcy spe niaj cy kryteria: 

 wykszta cenie wy sze , pedagogiczne, kierunkowe (stosowne do wymienionych 
rodzajów zaj ) 

 znaj  specyfik  pracy rodowiska szkolnego, w którym b dzie realizowany przedmiot 
umowy  

 posiadaj  do wiadczenie w prowadzeniu zaj  wspó finansowanych ze rodków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo ecznego 

 odbyli szkolenie (co najmniej 10 godzin) dotycz ce realizacji projektów  w ramach 
POKL 

 po wiadcz  znajomo  procedur wymaganych przy realizacji projektów 
wspó finansowanych z Europejskiego Funduszu Spo ecznego 

 minimum 3-letnie do wiadczenie zawodowe w pracy jako nauczyciel w szkole 
ponadgimnazjalnej, 
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W celu potwierdzenia spe nienia powy szych warunków Wykonawca zobowi zany jest 
 ni ej wymieniony dokumenty: 

 dyplom uko czenia studiów 
 o wiadczenie o znajomo ci procedur wymaganych przy realizacji projektów 

wspó finansowanych z Europejskiego Funduszu Spo ecznego, 
 o wiadczenie o do wiadczeniu w realizowaniu projektów wspó finansowanych ze 

rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo ecznego 
 za wiadczenie potwierdzaj ce udzia  w szkoleniu dotycz cym realizacji projektów 
 dokumenty potwierdzaj ce prac  w szkole ponadgimnazjalnej (kserokopia 

wiadectwa pracy, umowy o prac , za wiadczenie lub inny dokument 
potwierdzaj cy spe nienie ww. wymogu) . 

do prowadzenia zaj  sportowych s cych podniesieniu motywacji do samodoskonalenia   
w ramach Akademii Sportu Wykonawcy spe niaj cy kryteria: 

 posiadaj  kwalifikacje: wykszta cenie wy sze , pedagogiczne, ze specjalizacj  
(stosownie do wymienionych rodzajów zaj ) 

 znaj  specyfik  pracy rodowiska szkolnego, w którym b dzie realizowany przedmiot 
umowy  

 posiadaj  do wiadczenie w prowadzeniu zaj  wspó finansowanych ze rodków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo ecznego 

 odbyli szkolenie (co najmniej 10 godzin) dotycz ce realizacji projektów  w ramach 
POKL 

 po wiadcz  znajomo  procedur wymaganych przy realizacji projektów 
wspó finansowanych z Europejskiego Funduszu Spo ecznego 

 minimum 3-letnie do wiadczenie zawodowe w pracy jako nauczyciel w szkole 
ponadgimnazjalnej, 

W celu potwierdzenia spe nienia powy szych warunków Wykonawca zobowi zany jest 
 ni ej wymieniony dokumenty: 

 dyplom uko czenia studiów 
 o wiadczenie o znajomo ci procedur wymaganych przy realizacji projektów 

wspó finansowanych z Europejskiego Funduszu Spo ecznego, 
 o wiadczenie o do wiadczeniu w realizowaniu projektów wspó finansowanych ze 

rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo ecznego 
 za wiadczenie potwierdzaj ce udzia  w szkoleniu dotycz cym realizacji projektów 
 dokumenty potwierdzaj ce prac  w szkole ponadgimnazjalnej (kserokopia 

wiadectwa pracy, umowy o prac , za wiadczenie lub inny dokument 
potwierdzaj cy spe nienie ww. wymogu) . 

2. Oceny spe niania w/w warunków zamawiaj cy dokona metod  spe nia/nie spe nia, na 
podstawie z onego o wiadczenia o spe nianiu warunków udzia u w post powaniu na 
podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówie  Publicznych, na druku którego wzór stanowi 
za cznik nr 2 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
Z tre ci za czonych dokumentów i o wiadcze  musi wynika  jednoznacznie, i  wykonawca 
spe nia w/w warunki. Powodem wykluczenia jest brak w ofercie wymaganych o wiadcze  / 
dokumentów lub ich nie uzupe nienie, we wskazanym przez zamawiaj cego terminie, w trybie 
art. 26 ust. 3 ustawy Prawo Zamówie  Publicznych.  

3. Wykonawca zobowi zany jest wykaza , nie pó niej ni  na dzie  sk adania ofert, spe nianie  
warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 i brak podstaw do wykluczenia z powodu 
niespe nienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
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VIII. WYKAZ O WIADCZE  I DOKUMENTÓW JAKIE MAJ  DOSTARCZY  
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPE NIANIA WARUNKÓW UDZIA U  
W POST POWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 
UST. 1 USTAWY PZP  

1. W celu wykazania spe niania przez wykonawc  warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 
oraz art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówie  publicznych, których opis 
sposobu oceny spe niania zosta  dokonany w Rozdz. VII   niniejszej SIWZ oprócz 

wiadczenia o spe nianiu warunków udzia u w post powaniu (za cznik nr 2 ), nale y 
przed  nast puj ce dokumenty :  

 wykaz dokumentów  potwierdzaj cych  kwalifikacje zawodowe, do wiadczenie                                
i wykszta cenie osoby do wykonania zamówienia, wymienione w Rozdz. VII   
niniejszej SIWZ odpowiednie do okre lonej cz ci zmówienia, 

 dokumenty s  sk adane w formie orygina u lub kopi po wiadczonych za zgodno   
z orygina em 

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z post powania o udzielenie 
zamówienia, w okoliczno ciach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, zamawiaj cy da 
przedstawienia nast puj cych dokumentów:  

 wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia, zgodnie z tre ci  za cznika nr 3 do 
niniejszej Specyfikacji. 

  Aktualny odpis z w ciwego rejestru, je eli odr bne przepisy wymagaj  wpisu do 
rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 
pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcze niej ni  6 miesi cy przed up ywem terminu 
sk adania ofert, a w stosunku do osób fizycznych – o wiadczenie w zakresie art. 24 
ust. 1 pkt 2 ustawy.  

3. Je eli Wykonawca ma siedzib  lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej  
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2, sk ada: dokument wystawiony w 
kraju, w którym ma siedzib  lub miejsce zamieszkania potwierdzaj cy, e:  

 nie otwarto jego likwidacji ani nie og oszono upad ci – wystawiony nie wcze niej ni  
6 miesi cy przed up ywem terminu sk adania ofert,  

 nie zalega z uiszczaniem podatków, op at, sk adek na ubezpieczenie spo eczne  
i zdrowotne albo e uzyska  przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
roz enie na raty zaleg ych p atno ci lub wstrzymanie w ca ci wykonania decyzji 

ciwego organu – wystawiony nie wcze niej ni  3 miesi ce przed up ywem 
terminu sk adania ofert,  

4. Dokumenty nale y z  w oryginale lub kopii po wiadczonej za zgodno  z orygina em 
przez   wykonawc . Je eli z ona przez wykonawc  kopia dokumentu b dzie nieczytelna lub 

dzie budzi a w tpliwo ci co do jej prawdziwo ci, Zamawiaj cy mo e da  przedstawienia 
orygina ów lub notarialnie po wiadczonej kopii dokumentu.  

5. Dokumenty sporz dzone w j zyku obcym Wykonawca zobowi zany jest z  wraz  
z t umaczeniem na j zyk polski. 

  
IX. ZAMAWIAJ CY NIE OGRANICZA MO LIWO CI UBIEGANIA SI  O ZAMÓWIENIE 
PUBLICZNE TYLKO DLA WYKONAWCÓWU KTÓRYCH PONAD 50% PRACOWNIKÓW 
STANOWI  OSOBY NIEPE NOSPRAWNE.  
 
X. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SI  Z WYKONAWCAMI ORAZ 
PRZEKAZYWANIA O WIADCZE  I DOKUMENTÓW, A TAK E WSKAZANIE OSÓB 
UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SI  Z WYKONAWCAMI.  

1. W post powaniu o udzielenie zamówienia o wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje, przekazywane b  przez Zamawiaj cego i Wykonawców pisemnie lub faxem.  

2. Wykonawca mo e zwróci  si  do Zamawiaj cego o wyja nienie tre ci Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia. 
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3. Zamawiaj cy udzieli wyja nie  niezw ocznie, jednak nie pó niej ni  na 2 dni przed up ywem 
terminu sk adania ofert, pod warunkiem, e wniosek o wyja nienie tre ci Specyfikacji Istotnych 
Warunków zamówienia, wp yn  do zamawiaj cego nie pó niej ni  do ko ca dnia, w którym 
up ywa po owa  wyznaczonego terminu sk adania ofert. 

4. Pytania nale y kierowa  na adres: Zespó  Szkó  CEZiU im. Miko aja Kopernika w Rawie 
Mazowieckiej, 96-200 Rawa Mazowiecka ul. Zwoli skiego 46, tel/fax (46) 8154141 

5. Tre  zapyta  wraz z wyja nieniami, Zamawiaj cy przeka e wykonawcom, którym przekaza  
SIWZ, bez ujawniania ród a zapytania oraz zamie ci na stronie internetowej.  

6. W uzasadnionych przypadkach, Zamawiaj cy mo e przed up ywem terminu sk adania ofert,  
zmieni  tre  SIWZ. Dokonan  zmian  SIWZ, Zamawiaj cy przeka e niezw ocznie wszystkim 
wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamie ci na stronie internetowej. 

7. Osoby uprawnione do porozumiewania si  z Wykonawcami:  
Agata Lipska 

             Zespó  szkó  – CEZiU im. Miko aja Kopernika w Rawie Mazowieckiej,  
             tel./fax (46) 8154141,  
 
XI. WYMAGANIA DOTYCZ CE WADIUM.  

1. Zamawiaj cy nie przewiduje wnoszenia wadium.  
 
XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.  

1. Ka dy wykonawca mo e z  ofert  na wybran   cz  lub cz ci zamówienia. 
2. Ofert  nale y z  w jednym egzemplarzu.  
3. Ofert  sk ada si , pod rygorem niewa no ci, w formie pisemnej.  
4. Tre  oferty musi odpowiada  tre ci SIWZ. 
5. Oferta oraz pozosta e o wiadczenia i dokumenty, dla których Zamawiaj cy okre li  wzory  

w formie formularzy zamieszczonych w za cznikach do SIWZ, winny by  sporz dzone 
zgodnie z tre ci  tych formularzy.  

6. Do oferty winny by  do czone wszystkie o wiadczenia i dokumenty wymagane odpowiednimi 
postanowieniami rozdzia u VIII Specyfikacji.  

7. Oferta wraz z za cznikami musi by  sporz dzona w j zyku polskim.  
8. Forma oferty i dokumentów sk adanych wraz z ofert :  
8.1.Zaleca si  aby wszystkie zapisane strony oferty i dokumentów sk adanych wraz z ofert  by y  
      kolejno ponumerowane, a w tre ci oferty umieszczona by a informacja z ilu kolejno  
      ponumerowanych stron sk ada si  oferta wraz z za cznikami.  
8.2.Strony oferty winny by  ze sob  po czone, w sposób zapobiegaj cy dekompletacji oferty, z  
      zastrze eniem sytuacji opisanej w pkt. 10.  
8.3.Zaleca si  podpisanie lub parafowanie przez Wykonawc  wszystkich zawieraj cych 

jak kolwiek tre  stron oferty.  
8.4.Ka da poprawka w tre ci oferty, a w szczególno ci ka de przekre lenie, uzupe nienie, 

poprawienie, dopisanie, przes oni cie korektorem, etc., musi by  parafowane lub podpisane 
przez Wykonawc .  

8.5.Wymagania okre lone w pkt. 8.1. do 8.3. nie stanowi  o tre ci oferty, dlatego ich niespe nienie 
nie b dzie skutkowa  odrzuceniem oferty.  

9. Oferta wraz z wszystkimi za cznikami stanowi cymi o wiadczenia Wykonawcy winna by  
podpisana przez Wykonawc  lub upowa nionego przedstawiciela Wykonawcy.  

10. W przypadku gdy oferta zawiera informacje stanowi ce tajemnic  przedsi biorstwa, 
Wykonawca winien w sposób nie budz cy w tpliwo ci zastrzec, które spo ród zawartych w 
ofercie informacji stanowi  tajemnic  przedsi biorstwa. Informacje te winny by  umieszczone 
odr bnie od pozosta ych informacji zawartych w ofercie. Strony nale y ponumerowa  w taki 
sposób, aby umo liwi  ich dopasowanie do pozosta ej cz ci oferty (nale y zachowa  
ci  numeracji stron oferty). W przypadku, gdy informacje obj te tajemnic  nie b  
wyra nie i jednoznacznie wydzielone, ca a oferta podlega  b dzie udost pnianiu.  

11. Opakowanie i oznaczenie oferty.  
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11.1.Ofert  wraz z za cznikami nale y umie ci  w zamkni tej kopercie lub opakowaniu.  
       Kopert  (opakowanie) nale y zaadresowa : Zespó  Szkó  – Centrum Edukacji Zawodowej  
       i Ustawicznej  im. Miko aja Kopernika w Rawie Mazowieckiej  

              96-200 Rawa Mazowiecka  
              ul. Zwoli skiego 46 
              i oznaczy :  
             Oferta: Przetarg nieograniczony  
             Prowadzenie zaj  w ramach projektu Zyskaj wi cej w szkole zawodowej.      
             zaj cia ……………………………………………………………………………………. 

                         (nale y wpisa  dok adnie  rodzaj zaj  na które sk adana jest oferta)  
 

             oraz : nie otwiera  przed 5.09.2011 r. godz.1015  
 

11.2. Zaleca si , aby koperta /opakowanie/ opatrzona by a danymi Wykonawcy, aby mo na by o  
        odes  ofert  w przypadku stwierdzenia jej opó nienia.  
11.3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno  za nieodpowiednie opakowanie i oznaczenie oferty,  

               uniemo liwiaj ce jej identyfikacj .  
12. Wykonawca mo e, przed up ywem terminu do sk adania ofert, zmieni  lub wycofa  z on   

przez siebie ofert  pod warunkiem, e zamawiaj cy otrzyma pisemne powiadomienie  
o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed up ywem terminu sk adania ofert.  

wiadczenie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu winno by  opakowane tak, jak oferta,  
a koperta zawiera  dodatkowe oznaczenie wyrazem: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.  

13. Zawarto  oferty:  
 Formularz „OFERTA” – za cznik nr 1 do SIWZ.  
 Dokument lub dokumenty, z których b dzie wynika  uprawnienie do podpisania oferty,  

np. aktualne za wiadczenie o wpisie do ewidencji dzia alno ci gospodarczej, 
Wymagane dokumenty mo na z  w formie kopii po wiadczonej za zgodno   
z orygina em przez wykonawc .  

 Je eli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisuj cej ofert  nie wynika z 
za czonego dokumentu, do oferty nale y do czy  tak e pe nomocnictwo w oryginale 
lub w postaci kopii po wiadczonej notarialnie. 

 wiadczenie o spe nianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy 
Prawo zamówie  publicznych zgodnie z tre ci  za cznika nr 2 do niniejszej 
Specyfikacji. 

 O wiadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami Rozdz. VII niniejszej 
specyfikacji.  

 
XIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SK ADANIA I OTWARCIA OFERT.  

1. Ofert  nale y z  w siedzibie zamawiaj cego – Zespole Szkó  - CEZiU im. Miko aja 
Kopernika w Rawie Mazowieckiej, sekretariat w terminie do dnia xxxxxxxxxxxr. godzina1000 

2. Oferty otrzymane przez Zamawiaj cego po tym terminie, zostan  zwrócone Wykonawcy bez 
otwierania, po up ywie terminu przewidzianego na wniesienie odwo ania.  

3. Otwarcie ofert nast pi w siedzibie: Zespó  Szkó  – CEZiU  im. Miko aja Kopernika w Rawie 
Mazowieckiej, gabinet dyrektora szko y w  dniu 5.09.2011 r. godz.1015 

 

XIV. TERMIN ZWI ZANIA OFERT .  
1. Termin zwi zania oferentów z on  ofert  wynosi 30 dni licz c od ostatecznego terminu 

sk adania ofert.  
2. Bieg terminu zwi zania ofert  rozpoczyna si  wraz z up ywem terminu sk adania ofert.  

 
XV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY.  

 Cen  oferty brutto nale y poda  w z otych polskich, cyfrowo i s ownie wraz ze wszystkimi 
sk adnikami wp ywaj cymi na ostateczn  cen   
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 Oferowana cena jest cen  ostateczn , tzn.: zawieraj  wszystkie dodatkowe koszty zwi zane  
z realizacj  us ugi. 

 Cena nie ulega zmianie przez ca y okres wykonywania zamówienia.  
 Cena brutto musi by  wyliczona w zaokr gleniu do dwóch miejsc po przecinku, przy zachowaniu 

matematycznej zasady zaokr glania liczb. 
 

XVI. INFORMAJE DOTYCZ CE WALUT, W JAKICH MOG  BY  PROWADZONE 
ROZLICZENIA MI DZY ZAMAWIAJ CYM A WYKONAWC .  
Wszelkie rozliczenia zwi zane z realizacj  niniejszego zamówienia dokonywane b  wy cznie  
w walucie polskiej.  
 
 
XVII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJ CY B DZIE SI  KIEROWA  PRZY 
WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU 
OCENY OFERT.  

1. Kryteria oceny ofert - zamawiaj cy uzna oferty za spe niaj ce wymagania i przyjmie do 
szczegó owego rozpatrywania, je eli: 
 oferta spe nia wymagania okre lone niniejsz  SIWZ, 
 oferta zosta a z ona w terminie okre lonym przez Zamawiaj cego, 
 Wykonawca przedstawi  ofert  zgodn  co do tre ci z wymaganiami Zamawiaj cego. 

 
O wyborze najkorzystniejszej oferty decydowa  b dzie  nast puj ce kryterium (mo liwo  
uzyskania 100 pkt):  

 
Cena brutto (100 pkt)  
 

                   C najn  
Pc = ---------------- x 100 pkt  

                   C bad  
Pc – liczba punktów w zakresie ceny  
Cnajn – najni sza cena spo ród z onych ofert  
Cbad – cena badanej oferty  

 
2. Zamówienie otrzyma Wykonawca, którego oferta uzyska najwi ksz  liczb  punktów.  

 
XVIII. ZAMAWIAJ CY DOKONA OCENY SPE NIANIA PRZEZ WYKONAWCÓW 
WARUNKÓW UDZIA U W POST POWANIU I WYKLUCZY Z UBIEGANIA SI  O 
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA WYKONAWCÓW, KTÓRZY PODLEGAJ  WYKLUCZENIU 
NA PODSTAWIE ART. 24 USTAWY PRAWO ZAMÓWIE  PUBLICZNYCH.  
 
XIX. ZAMAWIAJ CY WEZWIE WYKONAWCÓW KTÓRZY:  

2. W okre lonym terminie nie z yli wymaganych o wiadcze  lub dokumentów. 
3.  Którzy nie z yli pe nomocnictw lub z yli wadliwe pe nomocnictwa. 
4.  Którzy z yli wymagane przez Zamawiaj cego o wiadczenia i dokumenty zawieraj ce b dy 

– do uzupe nienia dokumentów i o wiadcze  w trybie art. 26. ust. 3 ustawy Prawo zamówie  
publicznych. Z one na wezwanie Zamawiaj cego o wiadczenia i dokumenty powinny 
potwierdza  spe nianie warunków udzia u w post powaniu, nie pó niej ni  w dniu, w którym 
up yn  termin sk adania ofert.  
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XX. W TOKU BADANIA I OCENY OFERT ZAMAWIAJ CY MO E DA  OD 
WYKONAWCÓW WYJA NIE  DOTYCZ CYCH O WIADCZE  LUB DOKUMENTÓW, 
 A TAK E TRE CI Z ONYCH OFERT. 
XXI. ZAMAWIAJACY POPRAWI W OFERCIE:  

 oczywiste omy ki pisarskie,  
 oczywiste omy ki rachunkowe z uwzgl dnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek,  
 inne omy ki polegaj ce na niezgodno ci oferty ze SIWZ, nie powoduj ce istotnych zmian  

w tre ci oferty.  
 
XXII. ZAMAWIAJ CY ODRZUCI OFERT , JE ELI:  

1. Jest niezgodna z ustaw .  
2. Jej tre  nie odpowiada tre ci specyfikacji istotnych warunków zamówienia z zastrze eniem 

pkt. 4 ppkt 3. 
3. Jej z enie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji. 
4. Zawiera ra co nisk  cen  w stosunku do przedmiotu zamówienia; 5) zosta a z ona przez 

wykonawc  wykluczonego z udzia u w post powaniu o udzielenie zamówienia; 6) zawiera 
dy w obliczeniu ceny. 

5.  Wykonawca w terminie 3 dni od dnia dor czenia zawiadomienia nie zgodzi  si  na 
poprawienie omy ki o której mowa w pkt. 4 ppkt 3. 

6.  Jest niewa na na podstawie odr bnych przepisów. 
  
XXIII. INFORMACJE O FORMALNO CIACH, JAKIE POWINNY ZOSTA  DOPE NIONE 
PO  WYBORZE  OFERTY  W  CELU  ZAWARCIA  UMOWY  W  SPRAWIE  ZAMÓWIENIA  
PUBLICZNEGO.  

1. Zamawiaj cy zawrze umow  w sprawie zamówienia publicznego, z zastrze eniem art. 183 
Ustawy P.z.p., w terminie nie krótszym ni  5 dni od dnia przes ania zawiadomienia o wyborze 
najkorzystniejszej oferty, je eli zawiadomienie to zosta o przes ane w sposób okre lony w 
Rozdz. X, albo 10 dni, je eli zosta o przes ane w inny sposób. 

2.  Zamawiaj cy mo e zawrze  umow  przed up ywem terminu, o którym mowa w pkt 1, je eli  
w post powaniu o udzielenie zamówienia 
a) z ono tylko jedna ofert ,  
b) nie odrzucono adnej oferty oraz nie wykluczono adnego wykonawcy  

3. Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowi zany jest do:  
a) przed enia dokumentu (w tym wypisu z w ciwej ewidencji lub rejestru) wskazuj cego 

osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy i zawarcia umowy, w przypadku gdy 
nie wynika to z dokumentów przed onych z ofert ,  

b) przed enia programu i tematyki zaj . 
4. W przypadku nie przed enia przez Wykonawc  wymaganych dokumentów w terminie, 

umowa nie zostanie zawarta z winy Wykonawcy.  
5. Je eli Wykonawca, którego oferta zosta a wybrana, uchyla  si  b dzie od zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiaj cy mo e wybra  ofert  
najkorzystniejsz  spo ród pozosta ych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i 
oceny, chyba e zachodz  przes anki uniewa nienia post powania, o których mowa w art. 93 
ust. 1 ustawy Prawo zamówie  publicznych.  

 
XXIV. ZALICZKI  
Zamawiaj cy nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 
 
XXV. WYMAGANIA DOTYCZ CE ZABEZPIECZENIA NALE YTEGO  
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WYKONANIA UMOWY.  
1. Zamawiaj cy nie b dzie da  od oferenta, którego oferta zosta a wybrana jako najkorzystniejsza 

wniesienia zabezpieczenia nale ytego wykonania umowy. 
  
XXVI. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTAN  WPROWADZONE 
DO TRE CI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.  
Tre  oferty z onej przez Wykonawc  stanowi  b dzie tre  umowy 
 
XXVII.POUCZENIE O RODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYS UGUJ CYCH 
WYKONAWCY W TOKU POST POWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
Wykonawcom, a tak e innym osobom, je eli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia dozna  lub 
mo e dozna  uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiaj cego przepisów ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo zamówie  publicznych przys uguj rodki ochrony prawnej okre lone w 
dziale VI tej e ustawy. 
  
XXVIII. ZMIANA UMOWY  
Dopuszczalne zmiany postanowie  umowy oraz okre lenie warunków zmian: 
1. Termin wykonania zamówienia mo e ulec przesuni ciu, je eli nast pi  okoliczno ci niezale ne od 

Wykonawcy uniemo liwiaj ce wykonanie zamówienia w terminie okre lonym w umowie. 
Wykonawca jest zobowi zany niezw ocznie poinformowa  o tym Zamawiaj cego na pi mie z 
podaniem uzasadnienia.  

2. Zmiana osoby prowadz cej zaj cia wskazanego w ofercie Wykonawcy na etapie realizacji 
zamówienia wymaga spe nienia warunków: 

 wskazana nowa osoba prowadz ca zaj cia musi posiada  do wiadczenie i kwalifikacje 
zgodne z wymaganiami zawartymi w SIWZ 

 Zamawiaj cy udzieli Wykonawcy pisemnej uprzedniej zgody na zmian  osoby prowadz cej 
zaj cia (Zast pcy).  

 Wykonawca uprawdopodobni odpowiednimi dokumentami zdarzenie losowe np. choroba. 
  
XXX. ZAMÓWIENIE JEST FINANSOWANE ZE RODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ  
 
XXXI. SPIS ZA CZNIKÓW DO SIWZ  

1. Formularz oferty.  
2. O wiadczenie dotycz ce art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówie  publicznych 
3. O wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z post powania – art. 24 ustawy Prawo 

zamówie  publicznych  
4. Parafowany wzór (projekt) umowy  

 
 
 
Zatwierdzi : 
Rados aw Ka mierczak 
Dyrektor Zespo u Szkó  – CEZiU im. Miko aja Kopernika  
w Rawie Mazowieckiej 
 


