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OG OSZENIE O ZAMÓWIENIU - us ugi 
 

Zespó  Szkó   – CEZiU im Miko aja Kopernika 
w Rawie Mazowieckiej 

o g  a s z a 

przetarg nieograniczony na: 

Przygotowanie i udost pnienie stanowisk w dwóch pracowniach dydaktycznych z pe nym 
wyposa eniem specjalistycznym umo liwiaj cym prowadzenie zaj  zawodowych w systemie 
modu owym w zawodzie technik mechatronik w ramach  projektu Mechatronik zawód przysz ci. 
Projekt realizowany przez Zespó  Szkó  – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Miko aja 
Kopernika w Rawie Mazowieckiej wspó finansowany 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. 

 
Nr og oszenia: 269980-2011                                                                        Data og oszenia: 01.09.2011 
 
OG OSZENIE O ZAMÓWIENIU - us ugi 

Zamieszczanie og oszenia: obowi zkowe. 
 
Og oszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 
 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ CY 
 

I. 1) NAZWA I ADRES: 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       
telefon: 46 815-41-41  fax: 46 815-41-41 
godziny urz dowania:  
pn-pt: 8.00-15.00  
 

 Adres strony internetowej zamawiaj cego: www.rawa-kopernik.pl 

 Adres strony internetowej, pod którym dost pne s  informacje dotycz c dynamicznego 
systemu zakupów: nie dotyczy 

 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ CEGO: inny: zespól szkó  
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SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
 
II.1) OKRE LENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj cego: Przygotowanie i udost pnienie stanowisk 
w dwóch pracowniach dydaktycznych z pe nym wyposa eniem specjalistycznym umo liwiaj cym 
prowadzenie zaj  zawodowych w systemie modu owym w zawodzie technik mechatronik w ramach  
projektu Mechatronik zawód przysz ci. Projekt realizowany przez Zespó  Szkó  – Centrum 
Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Miko aja Kopernika w Rawie Mazowieckiej wspó finansowany 
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. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: us ugi. 
II.1.3) Okre lenie przedmiotu oraz wielko ci lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia 
jest przygotowanie i udost pnienie stanowisk w dwóch pracowniach dydaktycznych z pe nym 
wyposa eniem specjalistycznym umo liwiaj cym prowadzenie zaj  zawodowych w systemie 
modu owym w zawodzie technik mechatronik.  

Lokalizacja pracowni w  miejscowo ci po onej w promieniu do 60km od Rawy Mazowieckiej. 

Realizacja us ugi  obejmuje 29 dni zaj  i odbywa  si  b dzie wed ug harmonogramu ustalonego 
przez  Zamawiaj cego raz tygodniu przez 9 godzin od dnia podpisania umowy do 30.06.2012.   

1. W ramach us ugi  Wykonawca zapewnia: 

a) przygotowanie i udost pnienie minimum 15 stanowisk laboratoryjnych w ka dej z dwóch 
pracowni na 9 godzin dydaktycznych w ustalony przez Zamawiaj cego dzie  tygodnia 

b) stanowiska wyposa one w sprz t zgodnie ze standardem opracowanym przez Wydzia  
Kszta cenia Zawodowego KOWEZiU dla zawodu technik mechatronik, umo liwiaj ce 
kszta cenie w systemie modu owym 

c) godzinn  przerw  obiadow  

d) sal  umo liwiaj  spo ycie posi ku 

e) bezp atne miejsce parkingowe dla autokaru 

2. Wykonawca jest zobowi zany na czas trwania zaj  do oznakowania pracowni przekazanymi przez 
Zamawiaj cego materia ami promuj cymi projekt. 

 
II.1.4) Czy przewiduje si  udzielenie zamówie  uzupe niaj cych: nie. 
II.1.5) Wspólny S ownik Zamówie  (CPV): 70.22.00.00-9 
II.1.6) Czy dopuszcza si  z enie oferty cz ciowej: nie 
II.1.7) Czy dopuszcza si  z enie oferty wariantowej: nie. 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zako czenie: 30.06.2012r. 
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SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM  
Informacja na temat wadium: Zamawiaj cy nie wymaga wniesienia wadium 

III.2) ZALICZKI 

 Czy przewiduje si  udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie 

III.3) WARUNKI UDZIA U W POST POWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 
SPE NIANIA TYCH WARUNKÓW 

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre lonej dzia alno ci lub czynno ci, je eli przepisy 
prawa nak adaj  obowi zek ich posiadania 
 
Opis sposobu dokonywania oceny spe niania tego warunku 

o O udzielenie zamówienia, okre lonego w specyfikacji, mog  ubiega  si  Wykonawcy, którzy 
spe ni  warunki okre lone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówie  publicznych dotycz ce: 
posiadania uprawnie  do wykonywania okre lonej dzia alno ci lub czynno ci. 
Ocena spe niania warunków udzia u w post powaniu zostanie dokonana wed ug formu y: 
spe nia/nie spe nia, na podstawie z onych przez Wykonawc  o wiadcze   
i dokumentów. 
 

III.3.2) Wiedza i do wiadczenie 
Opis sposobu dokonywania oceny spe niania tego warunku 

o Zamawiaj cy  uzna warunek za spe niony, je eli Wykonawca wyka e, e w okresie ostatnich 3 
lat przed up ywem terminu sk adania ofert, (a je eli okres prowadzenia dzia alno ci jest 
krótszy – w tym okresie) wykona  co najmniej 5 us ug odpowiadaj cych  rodzajem i warto ci  
us ugom stanowi cym przedmiot zamówienia, 
Ocena spe niania warunków udzia u w post powaniu zostanie dokonana wed ug formu y: 
spe nia/nie spe nia, na podstawie z onych przez Wykonawc  o wiadcze   
i dokumentów. 
 

III.3.3) Potencja  techniczny 
Opis sposobu dokonywania oceny spe niania tego warunku 

o Zamawiaj cy  uzna warunek za spe niony, je eli Wykonawca o wiadczy, e dysponuje dwoma 
pracowniami (min.15 stanowisk laboratoryjnych)  z pe nym wyposa eniem specjalistycznym 
umo liwiaj cym prowadzenie zaj  zawodowych w systemie modu owym w zawodzie technik 
mechatronik. 
Ocena spe niania warunków udzia u w post powaniu zostanie dokonana wed ug formu y: 
spe nia/nie spe nia, na podstawie z onych przez Wykonawc  o wiadcze   
i dokumentów. 

 
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 
Opis sposobu dokonywania oceny spe niania tego warunku 

o Zamawiaj cy nie wyznacza szczegó owego warunku w tym zakresie. 
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 
Opis sposobu dokonywania oceny spe niania tego warunku 

o Zamawiaj cy nie wyznacza szczegó owego warunku w tym zakresie. 
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III.4) INFORMACJA O O WIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, 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 
 

III.4.1) W zakresie wykazania spe niania przez wykonawc  warunków, o których mowa w art. 22 
ust. 1 ustawy, oprócz o wiadczenia o spe nieniu warunków udzia u w post powaniu (za . 2 do 
SIWZ), nale y przed : 

 koncesj , zezwolenie lub licencj   

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 
ustawy, nale y przed : 

 o wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia (za . 3 do SIWZ) 

 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, 
wystawiony 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. 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 
Je eli wykonawca ma siedzib  lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, przedk ada: 
 
III.4.3.1) 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 wniosków o dopuszczenie do udzia u  
w post powaniu o udzielenie zamówienia albo 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 w ciwego 
organu - wystawiony nie wcze niej ni  3 miesi ce przed up ywem terminu sk adania 
wniosków o dopuszczenie do udzia u w post powaniu o udzielenie zamówienia albo 
sk adania ofert  

 nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania si  o zamówienie - wystawiony nie 
wcze niej ni  6 miesi cy przed up ywem terminu sk adania wniosków o dopuszczenie do 
udzia u w post powaniu o udzielenie zamówienia albo sk adania ofert . 

III.6) INNE DOKUMENTY 
 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 
 Formularz ofertowy (wzór oferty) - za . nr 1 do SIWZ.  
 Wykaz us ug wykonanych w ci gu ostatnich 3 lat – za . nr 4 do SIWZ 
 Parafowany projekt (wzór) umowy - za . nr 5 do SIWZ.  
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III.7) Czy ogranicza si  mo liwo  ubiegania si  o zamówienie publiczne tylko dla 
wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowi  osoby niepe nosprawne: nie 

 

SEKCJA IV: PROCEDURA 
 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najni sza cena za godzin  udost pnienia jednej pracowni 

IV.2.2) Czy przeprowadzona b dzie aukcja elektroniczna: nie. 

IV.3) ZMIANA UMOWY 

Czy przewiduje si  istotne zmiany postanowie  zawartej umowy w stosunku do tre ci oferty, 
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:  
Niedopuszczalna jest pod rygorem niewa no ci zmiana postanowie  zawartej umowy w stosunku do 
tre ci oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy chyba, e zmiana b dzie dotyczy a 
nast puj cych zdarze : 

1. Wyst pienia zmian powszechnie obowi zuj cych przepisów prawa w zakresie maj cym wp yw 
na realizacj  przedmiotu umowy. 

2. Wyst pienia konieczno ci wprowadzenia zmian w realizacji przedmiotu umowy poprzez 
przesuni cie w czasie, uszczegó owienie, spowodowane obiektywnymi czynnikami, niezale nymi 
od Wykonawcy, uniemo liwiaj cymi realizacj  przedmiotu umowy zgodnie  
z pierwotnymi za eniami. 

3. Wyst pienia konieczno ci wprowadzenia zmian spowodowanych nast puj cymi okoliczno ciami: 
a) si a wy sza uniemo liwiaj ca wykonanie przedmiotu zamówienia umowy zgodnie z 

harmonogramem, 
b) zmiana danych zwi zanych z obs ug  administracyjno-organizacyjn  umowy (np. Zmiana nr 

rachunku bankowego), 
c) zmiany danych teleadresowych, 
d) zmiana obowi zuj cej stawki podatku VAT, 
e) rezygnacja przez Zamawiaj cego z realizacji cz ci przedmiotu umowy. 

 
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost pna specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia: http://bip.rawa-kopernik.pl 
Specyfikacj  istotnych warunków zamówienia mo na uzyska  pod adresem: Zespó  Szkó  – 
Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Miko aja Kopernika  
96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Zwoli skiego 46  
 
IV.4.4) Termin sk adania wniosków o dopuszczenie do udzia u w post powaniu lub ofert: 
12.09.2011. godz. 1000 
miejsce:  Zespó  Szkó  – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Miko aja Kopernika  
96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Zwoli skiego 46, - sekretariat  
 
IV.4.5) Termin zwi zania ofert : okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk adania ofert). 
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IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotycz ce finansowania projektu/programu ze rodków 
Unii Europejskiej: Projekt Mechatronik zawód przysz ci  wspó finansowany 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. 
 
 
IV.4.17) Czy przewiduje si  uniewa nienie post powania o udzielenie zamówienia, w przypadku 
nieprzyznania rodków pochodz cych z bud etu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj cych 
zwrotowi rodków z pomocy udzielonej przez pa stwa cz onkowskie Europejskiego 
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które mia y by  przeznaczone na sfinansowanie 
ca ci lub cz ci zamówienia: nie 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 


