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Nr sprawy: ZS-CEZiU-K-2/2/5224/2013 
 
Zamawiaj cy:  
Zespó  Szkó  – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej  
im. Miko aja Kopernika w Rawie Mazowieckiej  
96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Zwoli skiego 46  
 
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 
 

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

 (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759  z pó niejszymi . zmianami) 
o warto ci poni ej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp 

w trybie: przetargu nieograniczonego 
 

na: 
 

realizacj  us ug edukacyjnych obejmuj cych prowadzenie zaj  dla 
uczestników projektu   Kompetencje dla przysz ci realizowanego w Zespole 
Szkó  – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Miko aja Kopernika  
w Rawie Mazowieckiej, wspó finansowanego ze rodków Unii Europejskiej  
w ramach Europejskiego Funduszu Spo ecznego  Priorytet IX Rozwój 
wykszta cenia i kompetencji w regionach Dzia anie 9.2 Podniesienie 
atrakcyjno ci i jako ci szkolnictwa zawodowego. 

Warto  projektu 1 198 000,00 z  
 
Wspólny S ownik Zamówie  (CPV): 
80.20.00.00 – 6 Us ugi szkolnictwa redniego 
80.53.00.00 – 8 Us ugi szkolenia zawodowego 
 
Rodzaj zamówienia - Us ugi  
 
I. NAZWA (FIRMA) I ADRES ZAMAWIAJ CEGO 
 
Nazwa zamawiaj cego:  Zespó  Szkó  – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Miko aja       
                                        Kopernika  
NIP 835-12-60-819  
REGON: 000188096 
Adres Zamawiaj cego: ul. Zwoli skiego 46, 96 – 200 Rawa Mazowiecka 
Telefon/faks: 46 815-41-41 
Adres strony internetowej: www.rawa-kopernik.pl 
Adres poczty elektronicznej: sekretariat@rawa-kopernik.pl       
Godziny urz dowania: pn-pt: 8.00-15.00 
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II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA 
 
1. Post powanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy 29 stycznia 2004 r. – Prawo 

zamówie  publicznych  (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz. 759  z pó niejszymi . zmianami), 
a tak e wydanymi na podstawie niniejszej ustawy rozporz dzeniami wykonawczymi dotycz cymi 
przedmiotowego zamówienia publicznego w tym: 

 rozporz dzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie rodzajów 
dokumentów, jakich mo e da  Zamawiaj cy od Wykonawcy oraz form w jakich te 
dokumenty mog  by  sk adane (DZ.U.z 2009r. Nr 226 poz. 1817) 

 rozporz dzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie redniego 
kursu z otego stosunku do euro stanowi cego podstaw  przeliczania warto ci zamówie  
publicznych (Dz. U. z 2011 r. nr 282, poz. 1650) 

 rozporz dzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie kwot warto ci 
zamówie  oraz konkursów, od których jest uzale niony obowi zek przekazywania 
og osze  Urz dowi Publikacji Unii Europejskiej  (Dz. U. z 2011 r. nr 282, poz. 1649) 

2. Post powanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o warto ci szacunkowej 
poni ej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp 

3. Podstaw prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39 – 46 
Pzp. 

 
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.  
 
1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja us ug edukacyjnych obejmuj cych prowadzenie zaj  

dla uczestników projektu Kompetencje dla przysz ci 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, nr Konkursu POKL/I/9.2/11 

2. Zamówienie obejmuje: 
2.1. Prowadzenie zaj  dodatkowych zawodowych dla uczniów klas II, III i IV technikum Zespo u 

Szkó  – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Miko aja Kopernika w Rawie 
Mazowieckiej  w ramach zadania 1 projektu Kompetencje dla przysz ci. Zaj cia prowadzone 

 przez 3 semestry (semestr II roku szkolnego 2012/2013 oraz semestry I i II roku 
szkolnego 2013/2014) w ilo ci 20 godzin lekcyjnych w ka dym semestrze dla ka dej grupy. 
Zaj cia s  b  podniesieniu specjalistycznej wiedzy i umiej tno ci zawodowych.  
Cz  1 – zaj cia dodatkowe zawodowe dla uczniów technikum – zawód technik pojazdów 

samochodowych (grupa 1 klasa II/II)* 
Cz  2 – zaj cia dodatkowe zawodowe dla uczniów technikum – zawód technik pojazdów 

samochodowych (grupa 2 klasa II/II)* 
Cz  3 – zaj cia dodatkowe zawodowe dla uczniów technikum – zawód technik pojazdów 

samochodowych (grupa3 klasa III/II)* 
Cz  4 – zaj cia dodatkowe zawodowe dla uczniów technikum – zawód technik pojazdów 

samochodowych (grupa 4 klasa III/III)* 
Cz  5 – zaj cia dodatkowe zawodowe dla uczniów technikum – zawód technik pojazdów 

samochodowych (grupa 5 klasa IV/III)* 
Cz  6 – zaj cia dodatkowe zawodowe dla uczniów technikum – zawód technik pojazdów 

samochodowych (grupa 6 klasa IV/IV)* 
Cz  7 – zaj cia dodatkowe zawodowe dla uczniów technikum – zawód technik pojazdów 

samochodowych (grupa 7 klasa IV/IV)* 
Cz  8 – zaj cia dodatkowe zawodowe dla uczniów technikum – zawód technik informatyk 

(grupa 1 klasa II/II)* 
Cz  9 – zaj cia dodatkowe zawodowe dla uczniów technikum – zawód technik informatyk 

(grupa 2 klasa II/III)* 
Cz  10 – zaj cia dodatkowe zawodowe dla uczniów technikum – zawód technik informatyk 

(grupa 3 klasa III/IV)* 
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Cz  11 – zaj cia dodatkowe zawodowe dla uczniów technikum – zawód technik hotelarstwa 
(grupa 1 klasa II/II)* 

Cz  12 – zaj cia dodatkowe zawodowe dla uczniów technikum – zawód technik hotelarstwa 
(grupa 2 klasa III/III)* 

Cz  13 – zaj cia dodatkowe zawodowe dla uczniów technikum – zawód technik hotelarstwa 
(grupa 3 klasa III/IV)* 

Cz  14 – zaj cia dodatkowe zawodowe dla uczniów technikum – zawód technik organizacji 
us ug gastronomicznych/technik ywienia i us ug gastronomicznych (grupa 1 klasa 
II/II)* 

Cz  15 – zaj cia dodatkowe zawodowe dla uczniów technikum – zawód technik organizacji 
us ug gastronomicznych/technik ywienia i us ug gastronomicznych (grupa 2 klasa 
II/II)* 

Cz  16 – zaj cia dodatkowe zawodowe dla uczniów technikum – zawód technik organizacji 
us ug gastronomicznych/technik ywienia i us ug gastronomicznych (grupa 3 klasa 
III/II)* 

Cz  17 – zaj cia dodatkowe zawodowe dla uczniów technikum – zawód technik organizacji 
us ug gastronomicznych (grupa 4 klasa III/III)* 

Cz  18 – zaj cia dodatkowe zawodowe dla uczniów technikum – zawód technik organizacji 
us ug gastronomicznych (grupa 5 klasa IV/IV)* 

Cz  19 – zaj cia dodatkowe zawodowe dla uczniów technikum – zawód kelner (grupa 1 
klasa II/III)* 

Cz  20 – zaj cia dodatkowe zawodowe dla uczniów technikum – zawód kelner (grupa 2 
klasa IV/III)* 

*zapis pokazuje uk ad klas w odniesieniu do roku szkolnego 2012-2013/2013-2014 
 
2.2. Prowadzenie zaj  dodatkowych dydaktyczno - wyrównawczych dla uczniów klas I/II, III/IV 

technikum Zespo u Szkó  – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Miko aja 
Kopernika w Rawie Mazowieckiej  wpisane w  zadanie 2 w ramach projektu Kompetencje dla 
przysz ci. Zaj cia prowadzone b  przez 3 semestry (semestr II roku szkolnego 2012/2013 
oraz semestry I i II roku szkolnego 2013/2014) w ilo ci 20 godzin lekcyjnych w ka dym 
semestrze dla ka dej grupy licz cej 10 – 15 osób). Zaj cia rozwija  b  umiej tno ci 
kluczowe. 
Cz  21  – zaj cia dodatkowe dydaktyczno – wyrównawcze z j zyka polskiego (grupa 1 – 

uczniowie z klas I i II technikum) 
Cz  22  – zaj cia dodatkowe dydaktyczno – wyrównawcze z j zyka polskiego (grupa 2 – 

uczniowie z klas III i IV technikum) 
Cz  23  – zaj cia dodatkowe dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki (grupa 1 – 

uczniowie z klas I i II technikum) 
Cz  24  – zaj cia dodatkowe dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki (grupa 2 – 

uczniowie z klas III i IV technikum) 
Cz  25  – zaj cia dodatkowe dydaktyczno – wyrównawcze z j zyka angielskiego (klasy I – 

IV technikum) 
Cz  26  – zaj cia dodatkowe dydaktyczno – wyrównawcze z j zyka niemieckiego (klasy I – 

IV technikum) 
Cz  27  – zaj cia dodatkowe dydaktyczno – wyrównawcze z j zyka rosyjskiego (klasy I – IV 

technikum) 
 

2.3. Prowadzenie zaj  w klubach zainteresowa  dla uczniów technikum Zespo u Szkó  – Centrum 
Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Miko aja Kopernika w Rawie Mazowieckiej   
w ramach zadania 5 projektu Kompetencje dla przysz ci. Zaj cia prowadzone b  przez  
3 semestry (semestr II roku szkolnego 2012/2013 oraz semestry I i II roku szkolnego 
2013/2014) w ilo ci 20 godzin lekcyjnych w ka dym semestrze dla ka dego klubu. Zaj cia 

 rozwija  zainteresowania zawodowe uczniów oraz przygotowywa  do udzia u  
w konkursach i olimpiadach zawodowych. 
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Cz  28  – zaj cia w ramach Klubu Technika 
Cz  29  – zaj cia w ramach Klubu Obs ugi Konsumenta 
Cz  30  – zaj cia w ramach Klubu Przedsi biorcy 

 
Wykonywanie zada  odbywa  si  b dzie w siedzibie Zamawiaj cego przez czas trwania umowy, we 
wszystkie dni robocze tygodnia to jest od poniedzia ku do pi tku z wy czeniem dni ustawowo 
wolnych. 
W przypadku kolizji wiadcze , wiadczenie na rzecz Zamawiaj cego posiada pierwsze stwo przed 
wiadczeniami na rzecz osób trzecich.  

Prowadz cy zaj cia pozalekcyjne b dzie odpowiada  za przygotowanie, realizacj  i dokumentacj  
zaj  dodatkowych dla uczniów. Dzia ania dostosowywane b  do potrzeb uczniów w ramach zaj . 
 
Szczegó owy zakres obowi zków dla poszczególnych cz ci zamówienia uj ty zosta  w za czniku  
nr 5 do SIWZ.  
 
Jednostka 1 godzina lekcyjna u ywana w SIWZ odpowiada czasowo 45 minutom. 
 
3. Oferty cz ciowe  
Zamawiaj cy dopuszcza sk adanie ofert cz ciowych – liczba cz ci: 30 
Wykonawca mo e z  oferty cz ciowe na jedn  lub wi cej cz ci zamówienia. 
 
4. Oferty wariantowe 
Zamawiaj cy nie dopuszcza sk adania ofert wariantowych. 
 
5. Informacja o przewidywanych zamówieniach 
Zamawiaj cy nie przewiduje udzielenia zamówie  uzupe niaj cych.  
 
6. Warunki dotycz ce powierzenia us ug podwykonawcom. 

Wykonawca nie mo e powierzy  wykonania zamówienia podwykonawcom.  
Ze wzgl du na specyfik  przedmiotu zamówienia konieczne jest prowadzenie zaj  na terenie 
siedziby Zamawiaj cego w godzinach nie koliduj cych z zaj ciami obowi zkowymi, 
dostosowanych do wymogów uczestników i warunków szko y, wed ug harmonogramu ustalonego 
dla danej cz ci zamówienia przez Zamawiaj cego w porozumieniu z Wykonawc . Ponadto zaj cia 
maj  by  prowadzone w oparciu o autorskie programy uwzgl dniaj ce przeprowadzon  diagnoz  
potrzeb uczestników projektu – oznacza to, e wykonawca musi prowadzi  zaj cia samodzielnie. 

 
IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.  
Wymagany termin wykonania zamówienia – zako czenie  do 30.06.2014r.  
 
V. WARUNKI UDZIA U W POST POWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU  DOKONYWANIA 
OCENY SPE NIANIA TYCH WARUNKÓW.  
 
O udzielenie zamówienia mog  ubiega  si  wykonawcy, którzy: 
1. Spe niaj  warunki okre lone w przepisie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotycz ce:  

a) posiadania uprawnie  do wykonywania okre lonej dzia alno ci lub czynno ci, je eli przepisy 
prawa nak adaj  obowi zek ich posiadania do wykonania zamówienia;  

b) posiadania wiedzy i do wiadczenia niezb dnego do wykonania zamówienia;  
c) dysponowania odpowiednim potencja em technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia;  
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj cej wykonanie zamówienia.  

2. Nie podlegaj  wykluczeniu z post powania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 
ust. 1 ustawy Pzp. 
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Opis sposobu dokonywania oceny spe niania warunków udzia u w post powaniu.  
Zamawiaj cy stwierdzi, i  Wykonawca spe ni  warunki okre lone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, je li 
wyka e i : 
 
W zakresie wiedzy i do wiadczenia oraz posiadania uprawnie  do wykonywania okre lonej 
dzia alno ci lub czynno ci 
 
Dla wszystkich cz ci zamówienia  : 
a) posiada wykszta cenie wy sze magisterskie kierunkowe zgodne cz ci  zamówienia  
b) posiada uprawnienia pedagogiczne,  
c) posiada co najmniej 5 letnie do wiadczenie w pracy w szkole dla m odzie y, 
d) posiada co najmniej roczne do wiadczenie w realizacji us ug edukacyjnych w ramach projektów 

POKL. 
 
W zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 
Dysponuje co najmniej 1 osob  dla ka dego rodzaju zaj   zdoln  do wykonania zamówienia oraz 
posiadaj  kwalifikacje niezb dne do wykonania zamówienia, tj.  
a) posiada wykszta cenie wy sze magisterskie kierunkowe zgodne cz ci  zamówienia  
b) posiada uprawnienia pedagogiczne,  
c) posiada co najmniej 5 letnie do wiadczenie w pracy w szkole dla m odzie y, 
d) posiada co najmniej roczne do wiadczenie w realizacji us ug edukacyjnych w ramach projektów 

POKL. 
nie podlegaj  wykluczeniu z post powania o udzielenie zamówienia. 
 
W zakresie dotycz cym dysponowania odpowiednim potencja em technicznym: 
Z uwagi na to, i  zamawiaj cy nie nak ada na wykonawc adnych wymogów dotycz cych 
dysponowaniem odpowiednim potencja em technicznym warunek ten b dzie spe niony przez ka dego 
z Wykonawców. 
W zakresie dotycz cym sytuacji ekonomicznej i finansowej: 
Z uwagi na to, i  zamawiaj cy nie nak ada na wykonawc adnych wymogów dotycz cych 
dysponowaniem odpowiednim potencja em technicznym warunek ten b dzie spe niony przez ka dego 
z Wykonawców. 
3. Ocena spe niania w/w warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte  

w dokumentach i o wiadczeniach wyszczególnionych w SIWZ. Z tre ci za czonych dokumentów 
musi wynika  jednoznacznie, i  w/w warunki Wykonawca spe ni . Ocena spe niania warunków 
udzia u w post powaniu zostanie dokonana wed ug formu y: SPE NIA - NIE SPE NIA 

 
VI. 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 potwierdzenia, e wykonawca spe nia warunki udzia u w post powaniu oraz nie podlega 

wykluczeniu na podstawie art. 24 PZP, wykonawca sk ada nast puj ce dokumenty:  
     w formie orygina u:  

 oferta (za cznik nr 1 do SIWZ),  
 o wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 Prawa 

Zamówie  Publicznych z dnia 29.01.2004r. (za cznik nr 2 do SIWZ),  
 o wiadczenie o spe nianiu warunków udzia u w post powaniu – art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo 

zamówie  publicznych z dnia 29.01.2004r. (Dz. U. z 2010 r., Nr 113. poz. 759 z pó n. 
zmianami) (za cznik nr 3 do SIWZ),  

 wykaz osób, które b  uczestniczy  w wykonywaniu zamówienia (za cznik nr 6 do SIWZ), 
 parafowany projekt umowy (za cznik nr 4 do SIWZ), 
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 o wiadczenie o posiadaniu co najmniej rocznego do wiadczenia w realizacji projektów w 
ramach POKL. 

 o wiadczenie o zatrudnieniu i zaanga owaniu godzinowym w ramach innych projektów 
finansowanych w ramach POKL, jak równie  w ramach innych programów Narodowych 
Strategicznych Ram Odniesienia, w tym o wiadczenie, e czne zaanga owanie w realizacj  
zada  projektowych w terminie wykonania umowy nie przekroczy 240 godzin miesi cznie. 
 

w formie orygina u lub kopii potwierdzonej „za zgodno  z orygina em” przez Wykonawc :  
 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 PZP, 
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 PZP 

 dokument potwierdzaj cy  posiadanie wykszta cenia wy szego magisterskiego 
kierunkowego zgodnego z cz ci  zamówienia 

 dokument potwierdzaj cy posiadanie uprawnie  pedagogicznych 
 dokument potwierdzaj cy prac  w szkole dla m odzie y (kserokopia wiadectwa pracy, 

umowy o prac , za wiadczenie lub inny dokument potwierdzaj cy spe nienie ww. wymogu) 
2. Dokumenty potwierdzaj ce uprawnienia osób podpisuj cych ofert , o ile nie wynikaj  z przepisów 

prawa lub innych dokumentów rejestracyjnych przed one w oryginale lub kopii potwierdzonej 
notarialnie. 

3. W przypadku oferty wspólnej wykonawców dokumenty okre lone w rozdziale VII SIWZ. 
4. Dokumenty podmiotów zagranicznych: 

Je eli wykonawca ma siedzib  lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, przedk 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 wniosków o dopuszczenie do udzia u w post powaniu  
o udzielenie zamówienia albo sk adania ofert.  
 

VII. WSPÓLNE UBIEGANIE SI  O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
 
1. Wykonawcy mog  wspólnie ubiega  si  o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy 

ustanawiaj  pe nomocnika do reprezentowania ich w post powaniu o udzielenie zamówienia albo 
do reprezentowania w post powaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

2. W przypadku oferty wspólnej konieczne jest pe nomocnictwo do reprezentowania wykonawców 
wspólnie ubiegaj cych si  o udzielenie zamówienia. 

3. W przypadku z enia oferty wspólnej w celu potwierdzenia spe nienia warunków udzia u  
w post powaniu oferta winna zawiera  o wiadczenia i dokumenty opisane w rozdziale VI punkty 1  
i 2 SIWZ dla ka dego partnera z osobna. Pozosta e o wiadczenia i dokumenty sk adane s  
wspólnie min. umowy reguluj ce stosunki pomi dzy oferentami wspólnie ubiegaj cymi si  o 
udzielenie zamówienia. 

4.  W przypadku sk adania oferty wspólnej nale y do czy  do oferty o wiadczenie o solidarnej 
odpowiedzialno ci za zobowi zania wobec Zamawiaj cego z tytu u realizacji umowy.  

5. Je eli oferta wykonawców wspólnie ubiegaj cych si  o udzielenie zamówienia, zosta a wybrana, 
zamawiaj cy za da przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy 
reguluj cej wspó prac  tych wykonawców.  

 
VIII. 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. Wykonawca mo e zwróci  si  do zamawiaj cego o wyja nienie tre ci specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia.  
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2. Zamawiaj cy jest obowi zany 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.  

3. Je eli wniosek o wyja nienie tre ci specyfikacji istotnych warunków zamówienia wp yn  po 
up ywie terminu sk adania wniosku, o którym mowa w art. 38 ust. 1 PZP, lub dotyczy udzielonych 
wyja nie , zamawiaj cy mo e udzieli  wyja nie  albo pozostawi  wniosek bez rozpoznania.  

4. Przed enie terminu sk adania ofert nie wp ywa na bieg terminu sk adania wniosku, o którym 
mowa w art. 38 ust. 1 PZP.  

5.  Tre  zapyta  wraz z wyja nieniami zamawiaj cy przekazuje wykonawcom, którym przekaza  
specyfikacj  istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania ród a zapytania oraz na stronie 
internetowej www.rawa-kopernik.pl 

6. W uzasadnionych przypadkach zamawiaj cy mo e przed up ywem terminu sk adania ofert zmieni  
tre  specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonan  zmian  specyfikacji zamawiaj cy 
przekazuje niezw ocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikacj  istotnych 
warunków zamówienia, oraz zamieszcza na stronie internetowej www.rawa-kopernik.pl 

7. Je eli zmiana tre ci specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany tre ci 
og oszenia o zamówieniu, zamawiaj cy zamieszcza og oszenie o zmianie og oszenia w Biuletynie 
Zamówie  Publicznych.  

8. Je eli w wyniku zmiany tre ci specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadz cej do 
zmiany tre ci og oszenia o zamówieniu jest niezb dny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian  
w ofertach, zamawiaj cy przed a termin sk adania ofert i informuje o tym wykonawców, którym 
przekazano specyfikacj  istotnych warunków zamówienia, oraz umieszcza informacj  na stronie 
internetowej www.rawa-kopernik.pl 

9. Wszelkie zapytania, o wiadczenia, zawiadomienia oraz informacje przekazywane b  przez 
strony post powania faksem lub drog  elektroniczn  oraz pisemnie. W przypadku o wiadcze , 
wniosków, zawiadomie  oraz informacji przekazywanych faksem lub drog  elektroniczn , ka da ze 
stron na danie drugiej niezw ocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

10. O wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomoc  faksu uwa a si  za 
one w terminie, je eli tre  dotar a do adresata przed up ywem terminu i zosta a niezw ocznie 

potwierdzona pisemnie.  
11. Osoby uprawnione do porozumiewania si  z Wykonawcami: Ewa Kawa ek 

Zespó  szkó  – CEZiU im. Miko aja Kopernika w Rawie Mazowieckiej, tel./fax (46) 8154141. 
Wskazana wy ej osoba nie jest upowa niona do udzielania Wykonawcom ustnych informacji  
w zakresie wyja nienia tre ci istotnych warunków zamówienia. 

 
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. WYMAGANIA DOTYCZ CE WADIUM.  
1. Zamawiaj cy nie przewiduje wnoszenia wadium.  
 
XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.  
1. Wykonawca mo e z  tylko jedn  ofert  na jedn  cz  zamówienia. 
2.  Oferta musi by  sporz dzona w jednym egzemplarzu w j zyku polskim, na maszynie do pisania, 

komputerze lub nie cieralnym atramentem na formularzu oferty – wg wzoru stanowi cego 
za cznik do specyfikacji.  

3. Koszty zwi zane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty ponosi sk adaj cy ofert .  
4. W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadaj cych osobowo ci prawnej 

oferta i za czniki musz  by  podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania firmy w 
obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz 
przepisami prawa. Natomiast w przypadku osób fizycznych oferta i za czniki musz  by  
podpisane czytelnie przez osob  fizyczn  lub jej pe nomocnika.  



Projekt „Kompetencje dla  przysz ci” o numerze WND-POKL.09.02.00-10-094/11  realizowany w ramach Dzia ania 9.2 
Priorytetu IX 

 

5. Je eli oferta i za czniki zostan  podpisane przez pe nomocnika wykonawcy, nale y do czy  
ciwe umocowanie prawne. 

6.  Oferta powinna zawiera  wszystkie wymagane dokumenty, o wiadczenia, za czniki o których 
mowa w tre ci niniejszej specyfikacji.  

7. Dokumenty powinny by  sporz dzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez 
zamawiaj cego wzorami-za cznikami, a w szczególno ci zawiera  wszystkie informacje oraz 
dane.  

8. Wszelkie miejsca, w których wykonawca naniós  zmiany (nie mo na u ywa  korektora), musz  by   
czytelne i parafowane przez osob  podpisuj  ofert .  

9. Zaleca si , aby koperta /opakowanie/ opatrzona by a danymi Wykonawcy, aby mo na by o  
odes  ofert  w przypadku stwierdzenia jej opó nienia. 

10. Wykonawca ponosi odpowiedzialno  za nieodpowiednie opakowanie i oznaczenie oferty, 
uniemo liwiaj ce jej identyfikacj . 

11. 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”.  

12. W przypadku z enia jako za cznika do oferty kopii wymaganego dokumentu, kopia musi by  
potwierdzona „za zgodno  z orygina em” przez upe nomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. 

13.  Informacje stanowi ce tajemnic  Wykonawcy nale y umie ci  w osobnym opiecz towanym 
opakowaniu z opisem „TAJNE”.  

14. 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 ul. Zwoli skiego 46, 96-200 Rawa Mazowiecka 
i oznaczy :  
        Oferta - Przetarg nieograniczony na 
realizacj  us ug edukacyjnych obejmuj cych prowadzenie zaj  dla uczestników projektu   
Kompetencje dla przysz ci realizowanego w Zespole Szkó  – Centrum Edukacji Zawodowej  
i Ustawicznej im. Miko aja Kopernika w Rawie Mazowieckiej, wspó finansowanego ze rodków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo ecznego  Priorytet IX Rozwój wykszta cenia  
i kompetencji w regionach Dzia anie 9.2 Podniesienie atrakcyjno ci i jako ci szkolnictwa zawodowego. 

 
Cz …………………………………... (nale y wpisa  numer cz ci na któr  jest sk adana oferta) 

        oraz : nie otwiera  przed 21.01.2013 godz. 1015 
 
XII. 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 w sekretariacie - do r k w asnych El biety Kazimierskiej w terminie do dnia 
21.01.2013 godz. 1000  

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: Zespo u Szkó  – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej   
w Rawie Mazowieckiej dnia 21.01.2013 godz. 1015 

4. Bezpo rednio przed otwarciem ofert zamawiaj cy poda kwot , jak  zamierza przeznaczy  na 
sfinansowanie zamówienia.  

5. Podczas otwarcia ofert zamawiaj cy poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a tak e 
informacje dotycz ce ceny, terminu i warunków p atno ci zawarte w ofertach.  
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XIII. 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.  

 
XIV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY.  
1. Cena podana w ofercie powinna obejmowa  wszystkie koszty i sk adniki zwi zane z wykonaniem 

zamówienia. 
2. Cena mo e by  tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza si  wariantowo ci 

cen. 
3. Cena nie ulega zmianie przez okres realizacji zamówienia. 
4. Cena oferty winna by  wyra ona cyfrowo i s ownie  w z otych polskich.  
5. Wszelkie rozliczenia zwi zane z realizacj  niniejszego zamówienia dokonywane b  wy cznie  

w walucie polskiej.  
 
XV. 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: 
b) oferta spe nia wymagania okre lone niniejsz  SIWZ, 
c) oferta zosta a z ona w terminie okre lonym przez Zamawiaj cego, 
d) Wykonawca przedstawi  ofert  zgodn  co do tre ci z wymaganiami Zamawiaj cego. 

2. Przy wyborze oferty zamawiaj cy b dzie kierowa  si  ni ej podanymi kryteriami:  
najni sza cena – 100%  
 

W ofercie (za cznik nr 1 do SIWZ) nale y  poda : 
 
a) cen  brutto za jedn  godzin  dydaktyczn , 
b) warto  oferty dla ka dej cz ci – iloczyn liczby godzin do zrealizowania i ceny brutto jednej 

godziny. 
 
W kryterium najni sza cena zostanie zastosowany wzór :  
 

P = [ C min : C] x 100  
 
gdzie : C min – cena najni sza  
           C – cena badana  

Zamawiaj cy zastosuje zaokr glanie wyników do dwóch miejsc po przecinku, Zamawiaj cy wybiera 
najkorzystniejsz  ofert  na podstawie kryterium oceny ofert, przez co nale y rozumie  ofert , która 
przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny  sporz dzon  zgodnie z przepisami ustawy Pzp  
i postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  
 
XVI. ZAMAWIAJ CY WEZWIE WYKONAWCÓW KTÓRZY :  

 w okre lonym terminie nie z yli wymaganych o wiadcze  lub dokumentów  
 którzy nie z yli pe nomocnictw lub z yli wadliwe pe nomocnictwa  
 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.  

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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XVII. 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. 
 

XVIII. ZAMAWIAJ CY ODRZUCI OFERT , JE ELI:  
1. Jest niezgodna z ustaw ;  
2. Jej tre  nie odpowiada tre ci specyfikacji istotnych warunków zamówienia  
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 b dy w obliczeniu ceny 
7. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia dor czenia zawiadomienia nie zgodzi  si  na poprawienie 

omy ek 
8. Jest niewa na na podstawie odr bnych przepisów.  
 
XIX. INFORMACJE O FORMALNO CIACH, JAKIE POWINNY ZOSTA  DOPE NIONE 
PO  WYBORZE  OFERTY  W  CELU  ZAWARCIA  UMOWY  W  SPRAWIE  ZAMÓWIENIA  
PUBLICZNEGO.  
1. Zamawiaj cy niezw ocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi jednocze nie 

Wykonawców podaj c w szczególno ci: 
a) nazw  (firm ), albo imi  i nazwisko, siedzib  albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, 

którego ofert  wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, 
siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy z yli oferty, a tak e 
punktacj  przyznan  ofertom w ka dym kryterium oceny ofert i czn  punktacj ; 

b) uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia wykonawców, je eli takie b dzie mia o miejsce, 
c) uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia ofert, je eli takie b dzie mia o miejsce. 
d) terminie, okre lonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 PZP, po którego up ywie umowa w sprawie 

zamówienia publicznego mo e by  zawarta. 
2. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie: 

a) zamieszczone w siedzibie Zamawiaj cego poprzez wywieszenie informacji na tablicy 
og osze , 

b) zamieszczone na stronie internetowej Zamawiaj cego  
3. Zamawiaj cy podpisze umow  z Wykonawc , który przed y najkorzystniejsz  ofert . 
4. Zamawiaj cy zastrzega sobie prawo przed zawarciem umowy za da  od Wykonawcy 

dokumentów potwierdzaj cych wykszta cenie i do wiadczenie osób wymienionych w za czniku  
nr 6 takich jak: dyplomy, za wiadczenia, potwierdzenia, certyfikaty (odpowiednio do zapisów 
zawartych w wykazie osób). 

5.  Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzgl dnieniem 
postanowie  wynikaj cych z tre ci niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie. 

6. Umowa dotyczy  b dzie tej  cz ci zamówienia na któr  sk adana jest oferta. 
7. Zamawiaj cy zawrze umow  w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z zapisem art. 94 PZP  

z zastrze eniem art.183 PZP.  
4. 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.  
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XX. ZALICZKI  
Zamawiaj cy nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.  
  
XXI. WYMAGANIA DOTYCZ CE ZABEZPIECZENIA NALE YTEGO  
WYKONANIA UMOWY.  
Zamawiaj cy nie b dzie da  od oferenta, którego oferta zosta a wybrana jako najkorzystniejsza 
wniesienia zabezpieczenia nale ytego wykonania umowy. 
  
XXII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTAN  WPROWADZONE DO 
TRE CI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.  
1. Z wykonawc , którego oferta zostanie wybrana zawarta zostanie Umowa wg: wzoru stanowi cego 

za cznik nr 5 do SIWZ Projekt umowy z wykonawc . 
2. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówie  publicznych (Dz. U. 2010r., Nr 113 poz. 759  

z pó n. zm.) Zamawiaj cy przewiduje zmiany postanowie  zawartej umowy w stosunku do tre ci 
oferty w nast puj cych przypadkach: 
a) dopuszczalna jest zmiana umowy polegaj ca na zmianie osób, które b  uczestniczy   

w wykonywaniu zamówienia, w szczególno ci odpowiedzialne za wiadczenie us ug. 
Wykonawca mo e zmieni  te osoby na pro  tych osób oraz z przyczyn niezale nych od nich, 
tj. zdarze  losowych ( mier , choroba, zwolnienie) przy czym osoby zast puj ce pierwotnie 
wskazane osoby w potencjale kadrowym b  musia y posiada  uprawnienia nie gorsze od 
nich. Warunkiem dopuszczenia nowych osób do realizacji zamówienia w ramach niniejszej 
umowy jest akceptacja Zamawiaj cego, 

b) dopuszczalna jest zmiana umowy polegaj ca na zmianie danych Wykonawcy bez zmian 
samego Wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy), 

c) dopuszczalna jest zmiana umowy polegaj ca na zmianie terminu wykonania umowy pod 
warunkiem, e zasz y okoliczno ci, których nie mo na by o przewidzie  w chwili zawarcia 
umowy, a w szczególno ci, gdy realizowane jest zamówienie dodatkowe;  

d) dopuszczalna jest zmiana umowy polegaj ca na zmianie wynagrodzenia umownego pod 
warunkiem, e zmiany te s  korzystne dla Zamawiaj cego lub zmiany te b  spowodowane 
zmniejszeniem zakresu przedmiotu zamówienia b  konieczno ci  wykonania zamówienia 
dodatkowego, b  zmiany te b  spowodowane zmianami w przepisach prawa.  

e) dopuszczalna jest zmiana umowy w przypadku nieosi gni cia za  merytorycznych 
okre lonych we wniosku o dofinansowanie polegaj ca na obni eniu kwoty rozliczanej umow  
proporcjonalnie do stopnia osi gni cia za  zgodnie z regu  proporcjonalno ci (Wytyczne  
w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POKL z dnia 14.08.2012r.) 

Zamawiaj cy zastrzega sobie natychmiastowe rozwi zanie umowy w przypadku rozwi zania umowy 
z Instytucj  Po rednicz . 

 
 
XXIII.POUCZENIE O RODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYS UGUJ CYCH 
WYKONAWCY W TOKU POST POWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
1. rodki ochrony prawnej okre lone w niniejszym dziale przys uguj  wykonawcy, uczestnikowi 
konkursu, a tak e innemu podmiotowi, je eli ma lub mia  interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz 
poniós  lub mo e ponie  szkod  w wyniku naruszenia przez zamawiaj cego przepisów niniejszej 
ustawy. 
2. rodki ochrony prawnej wobec og oszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia przys uguj  równie  organizacjom wpisanym na list , o której mowa w art. 154 pkt 5. 
 
Wykonawcy przys uguj rodki ochrony prawnej zgodnie Dzia em VI Ustawy PZP  
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XXIV. ZAMAWIAJ CY  PRZEWIDUJE UNIEWA NIENIA POST POWANIA  
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA, W PRZYPADU NIE PRZYZNANIA RODKÓW 
POCHODZACYCH Z UNI EUROPEJSKIEJ ORAZ NIE PODLEGAJACYCH ZWROTOWI 

RODKÓW Z POMOCY UDZIELONEJ PRZEZ PA STWO CZ ONKOWSKIE 
EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU /EFTA/, KTÓRE MIA Y BY  
PRZEZNACZONE NA SFINANSOWANIE CA CI LUB CZ CI ZAMÓWIENIA  
 
XXV. ZAMÓWIENIE JEST FINANSOWANE ZE RODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ  
 
XXVI. SPIS ZA CZNIKÓW DO SIWZ  
1. Formularz oferty – za cznik nr 1  
2. O wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z post powania – art. 24 ustawy Prawo zamówie  

publicznych – za cznik nr 2  
3. O wiadczenie o spe nianiu warunków udzia u w post powaniu dotycz ce art. 22 ust. 1 Ustawy 

Prawo zamówie  publicznych – za cznik nr 3  
4. Projekt umowy – za cznik nr 4 
5. Szczegó owy opis przedmiotu zamówienia – za cznik nr 5 
6. Wykaz osób, które b  uczestniczy  w wykonywaniu zamówienia – za cznik nr 6 

 
 
 
Zatwierdzi : 
Rados aw Ka mierczak 
Dyrektor Zespo u Szkó  – Centrum Edukacji  
Zawodowej i Ustawicznej im. Miko aja Kopernika  
w Rawie Mazowieckiej 
 


