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Rawa Mazowiecka, dnia 13 listopada 2016 r. 

Zamawiający:  

Zespół Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej  

im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej  

96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Zwolińskiego 46  

 

Znak sprawy: ZS-CEZiU-BK-2/7/5224/2016 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzone na podstawie ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 

(tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 2164  z późniejszymi zmianami) 

o wartości poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp 

w trybie: przetargu nieograniczonego 

 

na: 
 

przeprowadzenie   kursów zawodowych dla uczestników   projektu  
nr RPLD.11.03.01-10-0050/16 
„Buduj karierę podczas stażu” 

 
realizowanego przez Zespół Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja 
Kopernika w Rawie Mazowieckiej, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków  

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 Działanie  XI.3. Kształcenie zawodowe. 

 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 

80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe 

80310000-0 Usługi edukacji młodzieży  

80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego 

80500000-9 Usługi szkoleniowe 

80533100-0 Usługi szkolenia komputerowego 

 

Rodzaj zamówienia - Usługi  

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono  
w Biuletynie Zamówień Publicznych  

dnia 13 listopada 2016 r. 
Nr ogłoszenia: 341549-2016 

Kierownik Zamawiającego 

Zatwierdzam 

 

Radosław Kaźmierczak 

 

http://www.przetargi.egospodarka.pl/Uslugi-szkoleniowe
http://www.przetargi.egospodarka.pl/Uslugi-szkol-nauki-jazdy
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I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJACEGO 

Nazwa Zamawiającego: Zespół Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej  

im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej 

NIP 835-12-60-819  

REGON: 000188096 

Adres Zamawiającego: ul. Zwolińskiego 46, 96 – 200 Rawa Mazowiecka 

Telefon/faks: 46 815-41-41 

Adres strony internetowej: www.rawa-kopernik.pl 

Adres poczty elektronicznej: projekty-zsceziu@wp.pl 

Godziny urzędowania: pn - pt: 8.00-15.00 

 
 

II. PROCEDURA ORAZ TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA 
 

1. Zespół Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej  
zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usług, 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. 

2. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 
publicznych  (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późniejszymi zmianami), a także wydanymi na podstawie 
niniejszej ustawy rozporządzeniami wykonawczymi dotyczącymi przedmiotowego zamówienia publicznego 
w tym: 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich 
może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia   
(DZ.U. z 2016r. poz. 1126) 

 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie średniego kursu złotego 
w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych  
(DZ.U. z 2015r. poz. 2254) 

 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie kwot wartości 
zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń 
Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej  (Dz. U. z 2015 r. poz. 2263) 

3. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów 
ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8  Ustawy Pzp. 

4. Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39 – 46 Ustawy 
Pzp. 

5. Postępowanie jest współfinansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej. 
6. Postępowanie jest wszczynane z dniem zamieszczenia przez Zamawiającego ogłoszenia  

o prowadzonym postępowaniu (zgodnie z art. 40 ust. 1-2 Ustawy): w Biuletynie Zamówień 
Publicznych, na stronie internetowej Zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie 
Zamawiającego. 

7. SIWZ, wszelkie ogłoszenia, zawiadomienia i inne dokumenty, które na mocy Ustawy muszą być 
zamieszczane na stronie internetowej Zamawiającego, udostępniane będą pod adresem: 
www.rawa-kopernik.pl 

8. SIWZ udostępnia się (nieodpłatnie) na stronie internetowej od dnia wszczęcia postępowania, 
zgodnie z terminami określonymi w pkt. 2.4, do upływu terminu składania ofert (zgodnie z art. 42 
Ustawy). 

 
 
 
 
 

http://www.rawa-kopernik.pl/
http://www.rawa-kopernik.pl/
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III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie  kursów zawodowych dla uczestników  projektu  
nr RPLD.11.03.01-10-0050/16 „Buduj karierę podczas stażu” realizowanego przez Zespół Szkół – Centrum 
Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej, współfinansowanego przez 
Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 Działanie  XI.3. Kształcenie zawodowe 

Część  1  KURS OBSŁUGI KOPARKO – ŁADOWARKI 
Głównym zadaniem kursu jest  uzyskanie  przez  uczestników  kursu  kwalifikacji zawodowych w zawodzie 
operator koparko – ładowarki w zakresie III klasy uprawnień oraz po zdaniu egzaminu wpisu do książki operatora 
maszyn roboczych. Kurs (176h w tym 116h zajęć teoretycznych i 60h zajęć praktycznych) z egzaminem i 
dojazdami na zajęcia dla grupy 10 osobowej dla kształcących się w zawodzie technik budownictwa.  Zamawiający 
przewiduje utworzenie 1 grupy szkoleniowej 10 osobowej. Zaangażowanie osoby prowadzącej w wymiarze 176 
godzin dydaktycznych. Realizacja zgodnie z harmonogramem projektu (1 grupa w roku 2017). 
 
Część  2  KOMPUTEROWE KURSY SPECJALISTYCZNE 

MODUŁ A Kurs z zakresu obsługi oprogramowania Autodesk Revit tj. narzędzia do modelowania informacji  

o budynku w technologii BIM (BIM - z ang. Building Information Modeling). Kurs 30 godzinny z zakresu 

wykorzystania oprogramowania  Autodesk Revit dla grupy 10 osobowej dla kształcących się w zawodzie technik 

budownictwa. Szkolenie z tabletem. Realizacja kursu w siedzibie Zamawiającego – ZSCEZiU im. M. Kopernika w 

Rawie Mazowieckiej. Zamawiający przewiduje utworzenie 2 grup szkoleniowych 10 osobowych. Zaangażowanie 

osoby prowadzącej w wymiarze 30 godzin/grupę-Razem 60 godzin dydaktycznych. Realizacja zgodnie z 

harmonogramem projektu (1 grupa w roku 2016 i 1 grupa w roku 2018). 

MODUŁ B Kurs tworzenia stron internetowych Word Press z pozycjonowaniem SEO. Kurs (30 godzinny)  dla 

grupy 10 osobowej dla kształcących się w zawodzie technik informatyk, którzy dzięki szkoleniu nabędą 

umiejętności z zakresu programowania i poznaniu takich języków programowania jak php, mysql, javascript, css, 

html i będą przygotowani do samodzielnego tworzenia stron internetowych. Realizacja kursu w siedzibie 

Zamawiającego – ZSCEZiU im. M. Kopernika w Rawie Mazowieckiej. Zamawiający przewiduje utworzenie 2 grup 

szkoleniowych 10 osobowych. Zaangażowanie osoby prowadzącej w wymiarze 30 godzin/grupę-Razem 60 godzin 

dydaktycznych. Realizacja zgodnie z harmonogramem projektu (1 grupa w roku 2017 i 1 grupa w roku 2018). 

MODUŁ C Kurs z zakresu zasad prowadzenia sprzedaży i organizacji pracy sprzedawcy z wykorzystaniem 

programu Gestor GT, Subiekt GT. Kurs (30 godzinny) dla grupy 10 osobowej dla kształcących się w zawodzie 

technik handlowiec. Realizacja kursu w siedzibie Zamawiającego – ZSCEZiU im. M. Kopernika w Rawie 

Mazowieckiej. Zamawiający przewiduje utworzenie 2 grup szkoleniowych 10 osobowych. Zaangażowanie osoby 

prowadzącej w wymiarze 30 godzin/grupę-Razem 60 godzin dydaktycznych. Realizacja zgodnie z 

harmonogramem projektu (1 grupa w roku 2016 i 1 grupa w roku 2017). 

MODUŁ D Kurs z zakresu tworzenia sklepu internetowego e-sklep. Kurs (40 godzinny) dla grupy 10 osobowej 

dla kształcących się w zawodzie technik handlowiec. Realizacja kursu w siedzibie Zamawiającego – ZSCEZiU im. 

M. Kopernika w Rawie Mazowieckiej. Zamawiający przewiduje utworzenie 2 grup szkoleniowych 10 osobowych. 

Zaangażowanie osoby prowadzącej w wymiarze 40 godzin/grupę-Razem 80 godzin dydaktycznych. Realizacja 

zgodnie z harmonogramem projektu (1 grupa w roku 2017 i 1 grupa w roku 2018). 

CZĘŚĆ  3  KURSY Z ZAKRESU GRAFIKI KOMPUTEROWEJ 

MODUŁ A Kurs grafiki komputerowej poziom podstawowy i zaawansowany. Kurs (100 godzinny) dla grupy 10 

osobowej dla kształcących się w zawodzie technik informatyk. Ukończenie kursu grafiki umożliwia uczestnikom 

rozpoczęcie pracy na stanowisku grafika komputerowego. Program kursu obejmuje teorię i praktyczne ćwiczenia, 

które skutecznie wdrożą do pracy z programami graficznymi Adobe Illustrator, InDesign, Corel Draw oraz 



 
 

 
Projekt „Buduj karierę podczas stażu” o numerze  RPLD.11.03.01-10-0050/16   

realizowany przez  Zespół Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. M. Kopernika w Rawie Mazowieckiej  
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  

 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020  
Działanie XI.3. Kształcenie zawodowe 

 

St
ro
n
a4

 

przygotują do wykorzystywania w zaawansowanym zakresie jednego z programów: Adobe Illustrator, InDesign, 

Corel Draw lub Adobe Photoshop. Realizacja kursu w siedzibie Zamawiającego – ZSCEZiU im. M. Kopernika  

w Rawie Mazowieckiej. Zamawiający przewiduje utworzenie 2 grup szkoleniowych 10 osobowych. 

Zaangażowanie osoby prowadzącej w wymiarze 100 godzin/grupę-Razem 200 godzin dydaktycznych. Realizacja 

zgodnie z harmonogramem projektu (1 grupa w roku 2017 i 1 grupa w roku 2018). 

MODUŁ B Kurs z zakresu obsługi programu Adobe Photoshop. Kurs 32 godzinny z zakresu obsługi programu 

Adobe Photoshop dla gr10os. dla kształcących się w zawodzie technik informatyk. Kurs przekrojowy w zakresie 

podstawowym obejmujący wykorzystanie najpopularniejszego programu graficznego do m.in. porządkowania  

i edytowania materiałów, tworzenia i udostępniania obrazu, w tym twórczej edycji fotografii cyfrowej. Realizacja 

kursu w siedzibie Zamawiającego – ZSCEZiU im. M. Kopernika w Rawie Mazowieckiej. Zamawiający przewiduje 

utworzenie 3 grup szkoleniowych 10 osobowych. Zaangażowanie osoby prowadzącej w wymiarze 32  

godziny/grupę-Razem 96 godzin dydaktycznych. Realizacja zgodnie z harmonogramem projektu (1 grupa w roku 

2016, 1 grupa w roku 2017 i 1 grupa w roku 2018). 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera  załącznik nr 1 do SIWZ  

1. Kursy mają służyć zdobyciu dodatkowych kompetencji przez uczestników projektu zwiększających ich szanse 
na rynku pracy. 

2. Zajęcia w ramach kursów będą się odbywać w weekendy, ferie, wakacje ewentualnie w dni nauki w szkole 
popołudniami po zakończeniu zajęć lekcyjnych  przez uczestników kursu. 

3. Zakres usługi obejmuje: 
a) zapewnienie kadry dydaktycznej w postaci wykładowców/instruktorów posiadających  zasób  wiedzy,  

wymagane uprawnienia, doświadczenie zawodowe i przygotowanie dydaktyczne zapewniające 
właściwą realizację kursu, 

b) przeprowadzenia zajęć, w ilości podanej w załączniku nr 1, w siedzibie Zamawiającego (z wyjątkiem zajęć 
w części 1) 

c) opracowanie szczegółowego programu kursu, 
d) przygotowanie materiałów szkoleniowych dla każdego uczestnika kursu, 
e) dostarczenie dodatkowego niezbędnego wyposażenia wskazanego w załączniku nr 1 do SIWZ do 

realizacji zajęć w: MODULE A dla części 2 oraz w MODULE B dla części 3 
f) przeprowadzenie kursu   głównie  w  formie  zajęć  praktycznych,  instruktażu,  warsztatów  (zajęcia 

teoretyczne nie mogą dominować w trakcie kursu),  
g) prowadzenie dokumentacji kursu oznakowanej zgodnie z zasadami zawartymi w Podręczniku 

wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji. 
(listy obecności uczestników, dzienniki zajęć, ankiety ewaluacyjne) i jej przekazanie Zamawiającemu  
w terminie do 3 dni kalendarzowych od zakończenia kursu.  

h) zorganizowanie i przeprowadzenie na zakończenie kursu sprawdzianu wiedzy uczestników oraz pokazu 
zdobytych umiejętności w terminie ustalonym z zamawiającym. 

i) przygotowanie  i wydanie w terminie do 3 dni kalendarzowych od zakończenia kursu zaświadczeń/ 
certyfikatów o ukończeniu kursu dla uczestników, którzy ukończyli kurs  z wynikiem pozytywnym, 

j) sfinansowania  pierwszego przystąpienia uczestnika kursu do egzaminu zewnętrznego/państwowego, 
w przypadku części 1  

k) zapewnienie materiałów zużywalnych w ilościach  wystarczających dla każdego uczestnika zajęć, 
l) zapewnienie innych warunków realizacji kursu w tym:  badań lekarskich, ubezpieczenia uczestników od 

następstw nieszczęśliwych wypadków, odzieży roboczej/ochronnej, pokrycie kosztów egzaminu 
państwowego  jeśli rodzaj kursu tego wymaga, 

m) pokrycie kosztów dojazdu uczestników kursu w przypadku, gdy zachodzi konieczność przeprowadzenia  
zajęć lub egzaminu poza Rawą Mazowiecką, 

n) poinformowanie uczestników o współfinansowaniu kursów przez Unię Europejską ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Łódzkiego na lata 2014 – 2020 Działanie  XI.3. Kształcenie zawodowe. 

2. Zamawiający zobowiązuje się do: 
a) stałej współpracy z Wykonawcą,  
b) przekazania imiennych list uczestników do każdej edycji kursu, 
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c) udostępnienia sal wykładowych do przeprowadzenia zajęć, 
d) udostępnienia sali komputerowej, 
e) oznakowania sal zgodnie z zasadami zawartymi w Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów 

polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji. 
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w związku z wykonywaniem przedmiotu 

zamówienia oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałe w związku ze świadczeniem usług. 
Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego zawiadomienia w formie pisemnej Zamawiającego  
o wypadku podczas kursu, oraz sporządzenie protokołu z wypadku ustalającego okoliczności i przyczyny oraz 
przekazania go Zamawiającemu i poszkodowanemu. 

4. Na prośbę Zamawiającego Wykonawca wyrazi zgodę na nieodpłatny udział jednego nauczyciela w każdej 
edycji kursu w części 2 i 3. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do: 
a) realizacji  zamówienia  zgodnie  z  ustawą  o  ochronie  danych  osobowych,  przepisów  BHP   

i ppoż. 
b) niezwłocznego przekazywania informacji do Zamawiającego o powtarzających się nieobecnościach 

uczestników kursu oraz o ukończeniu kursu przez każdego uczestnika kursu, 
c) stosowanie się do zaleceń i wskazówek udzielanych przez Zamawiającego w celu utrzymania wysokiej 

jakości udzielonego wsparcia i dostosowania go do potrzeb uczestników zajęć edukacyjnych. 
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia kontroli przebiegu zamówienia. 

 
IV. OPIS SPOSOBU ŚWIADCZENIA I WYKONANIA UMOWY. POZOSTAŁE INFORMACJE DOTYCZĄCE 

WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

1. Zamawiający informuje, iż przedmiotowe postępowanie jest współfinansowane przez  Unię Europejską ze 
środków  Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Działanie  XI.3. Kształcenie zawodowe. 

2. Zamawiający informuje, iż w związku z faktem, że przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków 
UE, zastrzega sobie prawo do niezrealizowania z obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego, 
(np. w przypadku nie otrzymania transzy środków finansowych na konto projektu) całości lub części 
zamówienia bez prawa regresu ze strony Wykonawcy. 

3. Zamawiający wymaga, by osoby realizujące usługę przestrzegały wytycznych kwalifikowalności wydatków 
w ramach EFS, EFRR i FS na lata 2014-2020 , co oznacza, że takie osoby nie mogą świadczyć pracy (rozliczyć 
roboczogodzin) w ilości przekraczającej 276 godzin w miesiącu (dotyczy to zarówno umów 
cywilnoprawnych, jak i umów o pracę). 
 

V. OKRES I TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
 

1. Umowa o świadczenie usługi z Wykonawcą zamówienia zostanie zawarta niezwłocznie po wyborze oferty 
najkorzystniejszej, przy zachowaniu przepisów ustawy w tym zakresie. 

2. Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą do 30.09.2018 
3. Zamawiający informuje, iż we wszystkich częściach zamówienia podane w rozdz. III pkt 1 terminy 

poszczególnych edycji kursów dotyczą planowanego przebiegu realizacji projektu i wynikają z założeń 
zawartych we wniosku o dofinansowanie projektu „Buduj karierę podczas stażu” współfinansowanego ze 
środków EFS. 

4. Szczegółowe harmonogramy zajęć Zamawiający ustali w porozumieniu z Wykonawcą po podpisaniu 
umowy. 
 

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 
a) nie podlegają wykluczeniu 
b) spełniają warunki udziału w postepowaniu o ile zostały one określone przez Zamawiającego  

w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ. 
2. Warunki udziału w postępowaniu: 
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2.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają określone przez 
Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w niniejszej SIWZ warunki udziału  
w postępowaniu, dotyczące: 

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to  
z odrębnych przepisów, 

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej, 
c) zdolności technicznej lub zawodowej. 

3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 
3.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu 
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

3.2. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się  
o udzielenie zamówienia. 

3.3. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, 
Zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy 
regulującej współpracę tych Wykonawców. 

4. Określenie warunków udziału w postępowaniu. 
4.1. Wykonawca spełni warunek dotyczący kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej 

działalności zawodowej o którym mowa w pkt 2.1. lit. a) SIWZ jeżeli wykaże dla części 1 zamówienia, że  
posiada z upoważnienie  Centrum Szkolenia Operatorów Maszyn Instytutu Mechanizacji Budownictwa 
i Górnictwa Skalnego  do prowadzenia kursów operator koparko – ładowarki kl. III, dla pozostałych 
części wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzony przez właściwy miejscowo Wojewódzki 
Urząd Pracy. 

4.2. Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 2.1. lit. b). 
4.3. Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa  

w pkt 2.1. lit. c) SIWZ, jeżeli wykaże, że: 
a) w zakresie zdolności technicznej - dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym 

umożliwiającym wykonanie zamówienia w tym: dla części 1 zamówienia  dysponuje co najmniej 
jedną sprawną technicznie koparko-ładowarką oraz posiada plac manewrowy przystosowany do 
realizacji zajęć praktycznych, dla pozostałych części Zamawiający nie określa warunku udziału w 
postępowaniu w podanym zakresie. 

b) w zakresie zdolności zawodowej - Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż dysponuje lub będzie 
dysponował osobami, które będą brały udział w wykonaniu zamówienia spełniającymi niżej 
wymienione warunki przewidziane dla danej części/modułu: 

Część 1 Kurs obsługi koparko - ładowarki: 

 wykładowcy prowadzący zajęcia teoretyczne - wykształcenie wyższe techniczne, 
doświadczenie zawodowe w eksploatacji i naprawach sprzętu budowlanego określonej 

specjalności, 
 instruktorzy prowadzący zajęcia praktyczne - wykształcenie minimum średnie techniczne, 

uprawnienia operatora w najwyższej klasie przewidzianej dla danej specjalności zgodnie 
z obowiązującymi postanowieniami załącznika  nr 1 do rozporządzenia Ministra 
Gospodarki z dnia 20 września 2001r. w sprawie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, 
budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263), 

 udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu zajęć z młodzieżą w tym co najmniej trzy 
kursy dla młodzieży w zakresie objętym przedmiotem zamówienia wraz z załączeniem 
dowodów wskazujących, że usługa  została wykonana należycie. 
 

Część 2 Komputerowe kursy specjalistyczne 
MODUŁ A Kurs z zakresu obsługi oprogramowania Autodesk Revit  
Trener posiada: 

 wykształcenie wyższe, 

 minimum 2 letnie doświadczenie w prowadzeniu kursów w Autoryzowanym Centrum 
Szkoleniowym firmy Autodesk. 

 potwierdzona znajomość technologii BIM 
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 doświadczenie w prowadzeniu kursów z programu Autodesk Revit. 

 doświadczenie w pracy w biurze projektowym 

 udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu zajęć z młodzieżą w tym co najmniej 
trzy kursy dla młodzieży w zakresie objętym przedmiotem zamówienia wraz z załączeniem 
dowodów wskazujących, że usługa  została wykonana należycie. 

MODUŁ B Kurs tworzenia stron internetowych Word Press z pozycjonowaniem SEO.  
Trener posiada: 

 przygotowanie pedagogiczne, 

 wykształcenie wyższe, 

 udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu zajęć  z młodzieżą w tym co najmniej 
trzy kursy dla młodzieży w zakresie objętym przedmiotem zamówienia wraz z załączeniem 
dowodów wskazujących, że usługa  została wykonana należycie. 

MODUŁ C Kurs z zakresu zasad prowadzenia sprzedaży i organizacji pracy sprzedawcy z 
wykorzystaniem programu Gestor GT, Subiekt GT. 
Trener posiada: 

 przygotowanie pedagogiczne, 

 wykształcenie wyższe  

 udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu zajęć  z młodzieżą w tym co najmniej 
trzy kursy dla młodzieży w zakresie objętym przedmiotem zamówienia wraz z załączeniem 
dowodów wskazujących, że usługa  została wykonana należycie. 

MODUŁ D Kurs z zakresu tworzenia sklepu internetowego e-sklep. 
Trener posiada: 

 przygotowanie pedagogiczne, 

 wykształcenie wyższe, 

 udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu zajęć  z młodzieżą w tym co najmniej 
trzy kursy dla młodzieży w zakresie objętym przedmiotem zamówienia wraz z załączeniem 
dowodów wskazujących, że usługa  została wykonana należycie. 

 
Część  3  Kursy z zakresu grafiki komputerowej dla informatyków 

MODUŁ A Kurs grafiki komputerowej poziom podstawowy i zaawansowany. 
Trener posiada: 

 przygotowanie pedagogiczne, 

 wykształcenie wyższe, 

 doświadczenie w pracy grafika komputerowego 

 udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu zajęć  z młodzieżą w tym co najmniej 
trzy kursy dla młodzieży w zakresie objętym przedmiotem zamówienia wraz z załączeniem 
dowodów wskazujących, że usługa  została wykonana należycie. 

MODUŁ B Kurs z zakresu obsługi programu Adobe Photoshop.  
Trener posiada: 

 przygotowanie pedagogiczne, 

 wykształcenie wyższe, 

 udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu zajęć  z młodzieżą w tym co najmniej 
trzy kursy dla młodzieży w zakresie objętym przedmiotem zamówienia wraz z załączeniem 
dowodów wskazujących, że usługa  została wykonana należycie. 

Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest przedstawić wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do 
realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz  
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia 
niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności 
oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. 

5. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych 
sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach 
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od 
charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 



 
 

 
Projekt „Buduj karierę podczas stażu” o numerze  RPLD.11.03.01-10-0050/16   

realizowany przez  Zespół Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. M. Kopernika w Rawie Mazowieckiej  
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  

 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020  
Działanie XI.3. Kształcenie zawodowe 

 

St
ro
n
a8

 

5.1. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

5.2. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub 
zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę 
spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu 
podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1  ustawy Pzp. 

5.3. W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy 
mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji 
których te zdolności są wymagane. 

5.4. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada 
solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez 
Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie 
zasobów nie ponosi winy. 

5.5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym 
mowa w pkt. 5, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub 
zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby Wykonawca  
w terminie określonym przez Zamawiającego: 

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 
b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności 

techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt. 4.3 
5.6. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach 

określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym 
należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi 
podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający może żądać dokumentów, 
które określają w szczególności: 
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, 
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia publicznego, 
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 
d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w 

postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje 
usługi, których wskazane zdolności dotyczą.  

5.7. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na 
zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów 
dokumentów wymienionych w rozdział VII pkt 3. 

5.8. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza 
powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. 

5.9. Ocena spełniania powyższych warunków będzie polegać na sprawdzeniu na zasadzie: spełnia / nie 
spełnia, czy Wykonawcy złożyli niżej przedstawione oświadczenia. 

6. Zamawiający informuje, że prowadząc procedurę o udzielenie zamówienia publicznego będzie działał  
z zastosowaniem zasad określonych art. 24aa ust. 1 ustawy. Zamawiający po otwarciu ofert najpierw dokona 
oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie 
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.   
6.1. Zamawiający może wezwać Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia  

w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub 
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1. 
 

VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU 
W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA, KTÓRE WYKONAWCA WINIEN 
PRZEDŁOŻYĆ NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO. 
 

1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu o których mowa w rozdz. VI pkt 2.1 lit 
a) Zamawiający żąda od Wykonawcy w części 1 zamówienia przedstawienia  upoważnienia  Centrum 
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Szkolenia Operatorów Maszyn Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego  do prowadzenia 
kursów operator koparko – ładowarki kl. III, dla pozostałych części wpis do rejestru instytucji szkoleniowych 
prowadzony przez właściwy miejscowo Wojewódzki Urząd Pracy. 

2. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu o których mowa w rozdz. VI  
pkt 2.1 lit b) Zamawiający nie żąda od Wykonawcy żadnych dokumentów i oczekuje złożenia wraz z ofertą 
jedynie oświadczenia Wykonawcy w trybie art. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy, stanowiącego wstępne 
potwierdzenie że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz że Wykonawca spełnia warunki udziału w 
postępowaniu. 

3. W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, o którym 
mowa w rozdz. VI pkt 2.1 lit c) – w zakresie dotyczącym zdolności technicznej Zamawiający żąda od 
Wykonawcy oświadczenia o posiadaniu potencjału technicznego zgodnie z z wymaganiami określonymi  
w rozdz. VII pkt 4.3. lit. a; zakresie dotyczącym zdolności zawodowej, Zamawiający żąda od Wykonawcy 
wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za 
świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia  
i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez 
nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, oraz spełniających warunki 
określone przez Zamawiającego w rozdz. VI pkt 4.3.  lit b. 

4. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda 
następujących dokumentów: 

a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli 
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw 
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, 

b) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu 
ubiegania się o zamówienia publiczne, 

c) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,  
w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz  
z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie 
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 

4.1. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązani są w szczególności do 
złożenia oświadczenia o którym mowa w rozdz. VII pkt.4 lit c) w sposób określony w art. 24 ust. 11 
ustawy – tj. w terminie do 3 dni od dnia przekazania Wykonawcom (zamieszczenia na stronie 
internetowej Zamawiającego) informacji o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy.  Wraz ze złożeniem 
oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie 
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o 
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej stanowi załącznik nr 7 do SIWZ. 

4.2. Działając na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający 
wyklucza również Wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd 
układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez 
likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 
15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 
2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu 
upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje 
zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego 
majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. 
poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615). 

5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast 
dokumentów, o których mowa w rozdz. VII pkt 4 lit a) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju,  
w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto 
jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.  

6. Zgodnie z art. 24 ust. 8 ustawy Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13  
i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 ustawy, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są 
wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej 
przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub 
naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz 
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podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla 
zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu 
Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem 
zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie 
upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 
6.1. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności 

czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy. 
7. Zamawiający może wezwać Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, do złożenia  

w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy. 

8. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty będą budzić wątpliwości 
Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były 
wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. 
 

VIII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIENIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ 
PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO 
POROZUMIENIA SIĘ POMIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCAMI. 
 

1. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się zgodnie z wyborem 
zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - 
Prawo pocztowe (t.j.Dz. U. z 2016 r. poz. 1113), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu 
środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 
elektroniczną (t.j.Dz. U. z 2016 r. poz.1030). 
1.1. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 

za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. każda ze stron na żądanie 
drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.  

2. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ 
a) każdy Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ 
b) Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed 

upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że prośba o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynęła do 
Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu 
składania ofert, 

c) jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa 
w pkt 2.b  lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić 
wniosek bez rozpoznania, 

d) pytania powinny być skierowane do Zamawiającego faksem lub pisemnie na adres Zamawiającego lub 
drogą elektroniczną na adres projekty-zs-ceziu@wp.pl 

e) treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej, bez ujawniania 
źródła zapytania. 

f) przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w 
pkt 2.b), 

g) w uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść 
SIWZ. Dokonaną zmianę Zamawiający przekazuje niezwłocznie Wykonawcom, którym przekazano SIWZ 
oraz zamieszcza ją na swojej stronie internetowej, 

h) jeżeli w wyniku zmiany SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia  o zamówieniu niezbędny jest 
dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert i 
informuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieszcza informację na swojej stronie 
internetowej. 

3. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami: 
a) Agata Lipska -  projekty-zs-ceziu@wp.pl 
b) Ewa Kawałek -  projekty-zs-ceziu@wp.pl 
c) informacje udzielane są w dni powszednie – w godz. od 8:00 do godz. 15:00. 
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IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM  

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.  

X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ  
 

1. Składający ofertę pozostaje nią związany przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz  
z upływem terminu składania ofert. 

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że 
Zamawiający może tylko raz, co najmniej na  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. 

 
XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

 
1. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty 

w postaci elektronicznej. 
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim i Zamawiający nie wyraża zgody na 

złożenie oświadczeń, oferty ani pozostałych  dokumentów w innym języku. 
3. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 
4. Wzór formularza oferty stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ. 
5. Ofertę podpisuje osoba lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy. 
6. Jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, wraz z ofertą składa się pełnomocnictwo. 

6.1. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do złożenia oferty upoważnia również do poświadczenia za zgodność 
z oryginałem kopii wszystkich dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że z treści 
pełnomocnictwa wynika co innego.   

6.2. Pełnomocnictwo składa się w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność  z oryginałem.  
7. Wykonawca może złożyć jedną ofertę na każdą z części zamówienia. 
8. Ofertę sporządza się w sposób staranny, czytelny i trwały. Stwierdzone przez Wykonawcę w ofercie błędy  

i omyłki w zapisach - przed jej złożeniem – poprawia się przez skreślenie dotychczasowej treści i wpisanie 
nowej, z zachowaniem czytelności błędnego zapisu, oraz podpisanie poprawki i zamieszczenie daty 
dokonania poprawki. 

9. Wykonawca zobowiązany jest ponumerować, parafować wszystkie strony stanowiące treść oferty oraz spiąć 
w sposób trwały, uniemożliwiający jej zdekompletowanie. 

10. Informacja o liczbie zapisanych stron oferty, winna być zamieszczona w formularzu oferty, o którym mowa 
w pkt 5.  

11. Z wyjątkiem okoliczności przewidzianych w art. 93 ust. 4 Ustawy, koszty związane z przygotowaniem  
i złożeniem oferty ponosi Wykonawca, niezależnie od wyników postępowania. 
12.1. Wykonawca składa ofertę w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu w sposób zapewniający 

nieujawnienie treści oferty do chwili jej otwarcia. Zamknięta koperta lub inne opakowanie musi 
zawierać stosowne i nie budzące wątpliwości oznaczenie. Sposób opisania koperty:  

Zespół Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej  

ul. Zwolińskiego 46 
 

Oferta - Przetarg nieograniczony na 

przeprowadzenie  kursów zawodowych dla uczestników  projektu nr RPLD.11.03.01-10-0050/16 „Buduj karierę podczas 
stażu” realizowanego przez Zespół Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie 
Mazowieckiej, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 Działanie  XI.3. Kształcenie 
zawodowe 

Część nr …….. nazwa …………………………………………………………………………………………  

        oraz : nie otwierać przed 21.11.2016, godz. 10:00 
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12.2. Jeżeli oferta zostanie złożona w innym miejscu niż wyznaczone przez Zamawiającego zgodnie z rozdz. 
XIX pkt 1 lub jeżeli nie zostanie opisana w sposób wskazany w pkt 12.1 to Zamawiający nie ponosi 
odpowiedzialności za ewentualne otwarcie oferty przed terminem lub niedostarczeniem jej na 
posiedzenie komisji, na którym dokonywane będzie otwarcie ofert.   

13. Wykonawca może dokonać zmiany oferty przed upływem terminu składania ofert. 
a) zmienioną ofertę należy złożyć zgodnie z podanym wzorem  wraz z dopiskiem „ZMIANA OFERTY”. 

14. Wykonawca może wycofać złożoną przez siebie ofertę (zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy) 
15. Oferty złożone po terminie, Zamawiający zwraca niezwłocznie Wykonawcom, zgodnie z art. 84 ust. 2 Ustawy. 

 
XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

 
1. Ceną oferty jest podane w formularzu ofertowym wynagrodzenie brutto za wykonanie pełnego zakresu 

usługi, o którym mowa w rozdz. III. 
1.1. Dodatkowo, Wykonawca zobowiązany jest wyszczególnić w treści formularza ofertowego cenę za 

1 edycję kursu z której wynikać będzie cena oferty brutto o której mowa w pkt 1. Zamawiający 
informuje, iż wymóg podania ceny za 1 edycję kursu brutto ma jedynie charakter uzupełniający wiedzę 
Zamawiającego. 

2. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki cenowe związane z wykonaniem 
zamówienia na warunkach określonych przez Zamawiającego.  

3. Zamawiający informuje, że  usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego  
a) prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub 
b) świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty – 
wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub 
c) finansowane w całości ze środków publicznych 
– oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane 
podlegają zwolnieniu z podatku VAT na mocy art. 43 ust.1 pkt. 29 ustawy o podatku od towarów i usług. 
Ustawa o podatku od towarów i usług (VAT) t.j. z 2016 (Dz.U. 2016, poz. 710). 

4. Cena oferty musi być podana w PLN słownie i cyfrowo, zaokrąglona do drugiego miejsca po przecinku (pełne 
grosze według zasad arytmetyki). 

5. Cena oferty jest wartością ostateczną, zawierającą wszelkie koszty Wykonawcy związane z realizacją 
przedmiotowego zamówienia z uwzględnieniem danin publicznoprawnych. 

6. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen. Cenę 
za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik 
nr 2 do SIWZ.  
 

XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ ZAMAWIAJĄCY PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ  
Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW  I SPOSOBU OCENY OFERT 

1. Zgodnie z art. 91 ust 1. Ustawy, Zamawiający dokonuje wyboru kryterium, jakim będzie kierował się przy 
ocenie ofert i wyborze oferty najkorzystniejszej. 

2. Komisja przetargowa będzie postępować zgodnie z wymaganiami ustawy i kierować się następującymi 
kryteriami: 

a) Cena – 60 % max. ilości punktów 
b) Doświadczenie kadry – 20% max. ilości punktów.  Maksymalna ilość punktów do uzyskania wynosi 20. 

Liczba punktów przyznana za ofertę zostanie obliczona wg zasady:   

 wykonywanie pracy przez co najmniej jednego trenera w ramach każdej części zamówienia  
w minimum 3 projektach współfinansowanych z funduszy UE - dodatkowo 10 pkt. 

 wykonywanie pracy przez co najmniej jednego trenera w ramach każdej części zamówienia w 5 
i więcej projektach współfinansowanych z funduszy UE dodatkowo 20 pkt. 

Przy czym dodatkowe doświadczenie trenera/trenerów należy rozumieć jako: wykonywanie pracy 
w obszarze zgodnym z przedmiotem zamówienia w ramach projektów współfinasowanych z funduszy 
UE w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert. 

c) Dodatkowe elementy szkolenia– 20% max. ilości punktów.  Maksymalna ilość punktów do uzyskania 
wynosi 20. Liczba punktów przyznana za ofertę zostanie obliczona wg zasady:   
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 deklaracja dostarczenia materiałów szkoleniowych dla każdego uczestnika kursu w danej części 
w każdym module w wersji papierowej - dodatkowo 10pkt.  

 deklaracja dostarczenia materiałów szkoleniowych dla każdego uczestnika kursu w danej części 
w każdym module w wersji zarówno papierowej jak i elektronicznej na płycie DVD lub pendrive 
- dodatkowo 20pkt.  

3. Zamawiający informuje, iż w kryterium oceny ofert określonym w pkt 2 lit. b), oceniane będzie posiadanie 
przez osoby wskazane przez Wykonawcę do realizacji umowy dodatkowego doświadczenia potwierdzonego 
stosownymi zaświadczeniami lub dokumentami (potwierdzenie wydane przez Instytucję dla której była 
wykonywana praca). Wykonawca zobowiązany jest przedstawić doświadczenie kadry wraz z ofertą wykaz 
osób (załącznik nr 6 do SIWZ) skierowanych do realizacji zamówienia w poszczególnych częściach. 

3.1. Zamawiający będzie oceniał spełnianie przez osoby wyznaczone przez Wykonawców doświadczenie 
wraz z załączonymi potwierdzeniami przedstawionymi przez Wykonawcę wraz z ofertą zgodnie  
z zasadą spełnia-nie spełnia - w stanie faktycznym na dzień otwarcia ofert. 

3.2. W przypadku nie przedstawienia jakichkolwiek dokumentów lub dokumentów na podstawie których 
nie da się jednoznacznie określić spełnianie poszczególnego kryterium oceny ofert i przyznać punktów 
dodatkowych, wówczas Zamawiający przyjmie za prawdziwe oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu 
warunków udziału w postępowaniu i przyzna Wykonawcy 0 (zero) punktów dodatkowych, zgodnie  
z formułą o której mowa w pkt 3.1. 

4. Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie opisanego kryterium i ustaloną punktację. Oferta może 
uzyskać maksymalnie 100pkt (100pkt=100%). 
a) cena – max. 60 punktów 

sposób obliczenia: Kc  = (Kcn/Kb) x 100 punktów x 60% 

gdzie Kc – liczba punków przyznana badanej ofercie w kryterium cenowym  

          Kcn – najniższa cena spośród wszystkich przedstawionych przez Wykonawców 

          Kb – cena badanego Wykonawcy 

b) doświadczenie kadry skierowanej do realizacji zamówienia (Kd) – max 20 punktów przyznawane zgodnie 
z zapisami w pkt. 2 lit. b 

c) dodatkowe elementy szkolenia (Ks)– max. 20 punktów przyznawane zgodnie z zapisami w pkt. 2 lit. c 

d) Woo = Kc + Kd  + Ks 

gdzie Woo – wskaźnik oceny oferty 

5. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która spełnia postawione warunki, nie została odrzucona, nie 
została złożona przez Wykonawcę podlegającego wykluczeniu oraz która uzyska największą ilość punktów 
w oparciu o w/w kryteria oceny ofert. Pozostałym Wykonawcom, spełniającym warunki udziału  
w postępowaniu, przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów. 

 

XIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY,  
W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
 

1. W celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, wykonawca, którego ofertę wybrano, jako 
najkorzystniejszą przed podpisaniem umowy składa: 
a) pełnomocnictwo, jeżeli umowę podpisuje pełnomocnik, 
b) umowę regulującą współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jeżeli 

oferta tych wykonawców zostanie wybrana. 
 

XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

XVI. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ 
UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR 
UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ  
W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH  WARUNKACH. 
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1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień 
wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie. 

2. Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, który  stanowi  załącznik nr 5 do SIWZ. 
3. Wykonawca  akceptuje  treść  projektu  umowy  na  wykonanie  przedmiotu zamówienia, w formie 

oświadczenia złożonego w formularzu ofertowym. 
4. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183  ustawy,  

w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia  o  wyborze  najkorzystniejszej  oferty,  
jeżeli  zawiadomienie  to zostało  przesłane  przy  użyciu  środków  komunikacji  elektronicznej,  albo  10  dni 
– jeżeli zostało przesłane w inny sposób – w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty 
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. 

4.1. Zamawiający  może  zawrzeć  umowę  w  sprawie  zamówienia  publicznego  przed upływem terminów, 
o których mowa w pkt 17.4, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia w przypadku trybu 
przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę, 

5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w  sprawie  zamówienia  
publicznego  Zamawiający  może  wybrać  ofertę najkorzystniejszą  spośród  pozostałych  ofert  bez  
przeprowadzania  ich  ponownego badania  i  oceny,  chyba  że  zachodzą  przesłanki  unieważnienia  
postępowania,  o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy. 

7. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 
2164 z późniejszymi zmianami), Zamawiający przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku 
do treści oferty w następujących przypadkach: 
a) dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie osób, które będą uczestniczyć  

w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialne za świadczenie usług. Wykonawca może 
zmienić te osoby na prośbę tych osób oraz z przyczyn niezależnych od nich, tj. zdarzeń losowych (śmierć, 
choroba, zwolnienie) przy czym osoby zastępujące pierwotnie wskazane osoby w potencjale kadrowym 
będą musiały posiadać uprawnienia nie gorsze od nich, 

b) dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie osób z powodu niewywiązywania się tych osób 
z należytego wykonywania przedmiotu zamówienia oraz wystąpienia innych przyczyn niezależnych od 
wykonawcy (np. rezygnacji osób wskazanych do realizacji usług), skutkujących koniecznością zmiany 
osób przewidzianych do realizacji zamówienia, Warunkiem dopuszczenia nowych osób do realizacji 
zamówienia w ramach niniejszej umowy jest akceptacja Zamawiającego, 

c) dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie danych Wykonawcy bez zmian samego 
Wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy), 

d) dopuszczalna jest zmiana umowy w zakresie terminu realizacji zamówienia w przypadku zmiany 
harmonogramu rzeczowo - finansowego projektu stanowiącego załącznik do umowy o dofinansowanie 
projektu 

e) dopuszczalna jest zmiana umowy w przypadku nieosiągnięcia założeń merytorycznych określonych we 
wniosku o dofinansowanie polegająca na obniżeniu kwoty rozliczanej umową proporcjonalnie do 
stopnia osiągnięcia założeń zgodnie z regułą proporcjonalności (Wytyczne w zakresie kwalifikowalności 
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 10.04.2015). 

f) dopuszczalna jest zmiana umowy w zakresie wynagrodzenia brutto w przypadku, gdy w czasie 
obowiązywania umowy nastąpi zmiana stawki podatku od towarów i usług (VAT)  

 
 

XVII. INFORMACJA O OFERTACH CZĘŚCIOWYCH, OFERTACH WARIANTOWYCH, UMOWIE RAMOWEJ, 
ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH 
 

1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych – liczba części 3 
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
3. Zamawiający nie przewiduje zawarcie umowy ramowej. 
4. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających polegających na   powtórzeniu tego samego 

rodzaju zamówień co podstawowe o wartości zamówień stanowiącej nie więcej niż 50% wartości 
zamówienia podstawowego, 
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XVIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 
 

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innym podmiotom, który ma lub miał interes  
w uzyskaniu przedmiotowego zamówienia oraz poniósł lub może  ponieść  szkodę  w  wyniku naruszenia 
przez  Zamawiającego  przepisów zawartych w Dziale VI Ustawy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020). 

2. W  świetle  obowiązującej  Ustawy  stronie  postępowania  o  udzielenia  zamówienia publicznego 
przysługuje prawo do złożenia odwołania. 

3. Zgodnie z treścią art. 180 ust. 2, w niniejszym postępowaniu, Wykonawcy przysługuje odwołanie wyłącznie 
wobec czynności: 

a) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 
b) odrzucenia oferty odwołującego, 
c) opisu przedmiotu zamówienia, 
d) wyboru najkorzystniejszej oferty. 

 
XIX. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT. SESJA OTWARCIA OFERT 

 
1. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego – Zespole Szkół - CEZiU im. Mikołaja Kopernika  

w Rawie Mazowieckiej w sekretariacie - do rąk własnych Elżbiety Kazimierskiej w terminie do dnia 
21.11.2016, godz. 10:00 

2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie: Zespołu Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej   
w Rawie Mazowieckiej 21.11.2016, godz. 10:15 

3. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie, zostaną zwrócone Wykonawcy bez otwierania, po 
upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania.  

4. Oferta  złożona  w  terminie  składania  ofert  będzie  podlegać  rejestracji  przez Zamawiającego.  Koperta  
lub  inne  opakowanie,  w  którym  będzie  złożona  oferta  zostanie opatrzona numerem według kolejności 
składania oraz datą i godziną jej złożenia. 

5. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu  do ich składania, z tym że dzień,  
w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia. 

6. Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie 
internetowej informacje dotyczące: 

a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 
b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, 
c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. 

 
XX. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ 

Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis zamówienia 
Załącznik nr 2  – Formularz oferty. 
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 
Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu. 
Załącznik nr 5 – Projekt umowy. 
Załącznik nr 6 – Wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia. 
Załącznik nr 7 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (zgodnie z art.24 ust. 11 ustawy PZP) 
Załącznik nr 8 – Oświadczenie w sprawie kryteriów oceny ofert 


