Znak sprawy ZSP.2-070.2.2.1-1-253-2017
POWIAT WEJHEROWSKI – STAROSTWO POWIATOWE W WEJHEROWIE,
UL. 3MAJA 5, 84-200 WEJHEROWO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na

usługi szkoleniowe dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rumi
w ramach projektu „Zintegrowany rozwój publicznego szkolnictwa zawodowego w Powiecie
Wejherowskim poprzez wzrost jakości edukacji zawodowej w ramach przedsięwzięcia strategicznego
– Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby
subregionalnych i regionalnego rynku pracy”, współfinansowanego przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

CPV:80530000-8 usługi szkolenia zawodowego

I.
Nazwa oraz adres Zamawiającego. (podmiot, któremu Zamawiający powierzył Wykonanie
zamówienia).

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Hipolita Roszczynialskiego
ul. Grunwaldzka 57
84-230 Rumia
NIP: 588 20 28 189
REGON: 192773612
tel./fax +48/58 671 13 36,
e-mail: zsp2_hipolit@2com.pl
adres strony internetowej: www.hipolit.info
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II.

Tryb udzielenia zamówienia.

1.

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast.
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zwanej dalej „ustawą PZP”.
W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SIWZ”,
zastosowanie mają przepisy ustawy PZP.
Wartości zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.
Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:
- Biuletyn Zamówień Publicznych

2.
3.
4.

- strona internetowa Zamawiającego- www.hipolit.info
- tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego
III. Opis przedmiotu zamówienia.
1.

Przedmiotem zamówienia jest :

Rodzaj zamówienia: usługi
1. Przedmiotem zamówienia są usługi szkoleniowe dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rumi
w ramach projektu „Zintegrowany rozwój publicznego szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wejherowskim
poprzez wzrost jakości edukacji zawodowej w ramach przedsięwzięcia strategicznego – Kształtowanie sieci
ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynku pracy”,
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na każdą część wymienioną w niniejszym opisie
przedmiotu zamówienia – części od 1 do 2:
część 1 - „Szkolenie z obsługi wózków widłowych z uprawnieniami UDT”
część 2 - „Kurs prawa jazdy kategorii B”
3. Wykonawca składa ofertę na zasadzie: 1 część – 1 oferta, przy czym każdy Wykonawca może złożyć ofertę na
jedną lub więcej części.
4. Na każde z wyżej wymienionych szkoleń należy składać oddzielną ofertę, wraz z informacją której części oferta
dotyczy.
Część 1
„Szkolenie z obsługi wózków widłowych z uprawnieniami UDT”
1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie szkolenia z obsługi wózków widłowych oraz
zdobycie dodatkowych uprawnień do wymiany butli z gazem w wózkach zasilanych gazem:
 termin realizacji: od podpisania umowy do 30.XI.2017 r.,
 czas trwania szkolenia: 67 godzin zegarowych dla każdego uczestnika kursu w tym:
a) 44 godzin zajęć teoretycznych,
b) 15 godzin zajęć praktycznych,
c) 8 godzin zajęć poświęconych wymianie butli gazowych.
 liczba uczestników: 5 osób/uczniów.
2. Celem szkolenia jest zdobycie przez uczestników szkolenia uprawnień UDT jako kierowca operator wózków
widłowych oraz dodatkowych uprawnień do wymiany butli z gazem w wózkach zasilanych gazem.
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3. Program szkolenia powinien zawierać w szczególności:
 nazwę szkolenia,
 czas trwania i sposób organizacji szkolenia,
 wymagania wstępne dla uczestników szkolenia,
 cele szkolenia ujęte w kategoriach efektów uczenia się z uwzględnieniem wiedzy, umiejętności
i kompetencji społecznych,
 plan nauczania określający tematy zajęć edukacyjnych oraz ich wymiar z uwzględnieniem części
teoretycznej i części praktycznej,
 opis treści – kluczowe punkty szkolenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych,
 wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych,
 przewidziane sprawdziany i egzaminy.
4. Szkolenie powinno być realizowane zgodnie z programem zatwierdzonym przez Urząd Dozoru Technicznego.
Wykonawca powinien znajdować się w aktualnym na dzień złożenia oferty Wykazie firm posiadających program
szkolenia obsługa wózków: jezdniowych, podnośnikowych, unoszących, naładownych udostępniony przez UDT.
5. Szkolenie winno składać się z zajęć teoretycznych oraz praktycznych. Każdemu z uczestników należy zapewnić
odpowiednie materiały dydaktyczne i szkoleniowe.
6. Wykonawca do realizacji zajęć praktycznych szkolenia musi zapewnić odpowiednią infrastrukturę szkoleniową
i miejsce do ćwiczeń praktycznych tj.: maszyny, urządzenia, sprzęt, plac manewrowy, itp. dostosowane do
specyfiki zajęć. Pomieszczenia oraz sprzęt powinny spełniać wymogi przepisów w tym m.in. BHP, ppoż. i innych
wymaganych specyfiką szkolenia.
7. W kalkulacji kosztów szkolenia należy ująć koszty egzaminu, badań lekarskich/psychologicznych oraz
transportu uczestników z ZSP nr 2 w Rumi, ul. Grunwaldzka 57 do miejsca szkolenia praktycznego oraz miejsca
egzaminowania i z powrotem.
8. Wykonawca odpowiada za zorganizowanie dla każdego uczestnika egzaminu państwowego przeprowadzonego przed Komisją Dozoru Technicznego w celu uzyskania przez każdego uczestnika stosownych uprawnień.
9. Szkolenie winno zakończyć się:
 egzaminem,
 wydaniem zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia i uzyskanie
kwalifikacji (w tym nabycie uprawnień do wymiany butli z gazem w wózkach zasilanych gazem),
zawierającego: numer z rejestru, imię i nazwisko oraz numer PESEL uczestnika szkolenia, nazwę
instytucji szkoleniowej przeprowadzającej szkolenie, formę i nazwę szkolenia, okres trwania szkolenia,
miejsce i datę wydania zaświadczenia, tematy i wymiar godzin zajęć edukacyjnych, podpis osoby
upoważnionej przez instytucję szkoleniową, na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.
U. z 2014 r. poz. 622),
 po zdaniu egzaminu wydaniem zaświadczenia kwalifikacyjnego wydanego przez organ właściwej
jednostki Urzędu Dozoru Technicznego na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca
2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń
technicznych (Dz. U. Nr 79, poz. 849 z późn. zm.).
Część 2
„Kurs prawa jazdy kategorii B”
1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie kursu na prawo jazdy kategorii B oraz opłacenie
i ustalenie pierwszego terminu egzaminu państwowego. Szkolenie powinno odbyć się w jednym kursie:
 termin realizacji: od podpisania umowy do 30.XI.2017 r.,
 czas trwania szkolenia: 60 godzin dla każdego uczestnika kursu, w tym:
a) 30 godzin zajęć teoretycznych (1 godzina = 45 minut),
b) 30 godzin zajęć praktycznych (1 godzina = 60 minut).
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liczba uczestników: 5 osób/uczniów.

2. Celem kursu jest zdobycie przez uczestników kursu wiedzy teoretycznej oraz praktycznej umożliwiającej zdanie
egzaminu państwowego uprawniającego do kierowania pojazdami kat.B zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Program kursu powinien zawierać w szczególności:
 nazwę kursu,
 czas trwania i sposób organizacji kursu,
 wymagania wstępne dla uczestników kursu,
 cele kursu ujęte w kategoriach efektów uczenia się z uwzględnieniem wiedzy, umiejętności
i kompetencji społecznych,
 plan nauczania określający tematy zajęć edukacyjnych oraz ich wymiar z uwzględnieniem, części
teoretycznej i części praktycznej,
 opis treści – kluczowe punkty kursu w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych,
 wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych,
 przewidziane sprawdziany i egzaminy.
4 .Zamawiający informuje, że osoby skierowane do odbycia kursu prawo jazdy kat. B nie posiadają aktualnego
badania lekarza medycyny pracy stwierdzającego brak istnienia przeciwwskazań do odbycia w/w kursu.
5. Powyższy kurs na prawo jazdy, prowadzenie dokumentacji, warunki lokalowe, plac manewrowy, wyposażenie
dydaktyczne muszą odpowiadać przepisom ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (j.t. Dz. U. z
2017 r., poz. 978) ) oraz przepisom wykonawczym do ustawy, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o
uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz.U. 2016 poz. 280) oraz Rozporządzeniem
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się
o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez
egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz.U. 2016 poz. 232).
6.Wykonawca zobowiązany jest:
 skierować kandydatów na badania do lekarza medycyny pracy (koszt badań ponosi Wykonawca),
 zorganizować i przeprowadzić kurs (część teoretyczną i praktyczną),
 przeprowadzić egzamin wewnętrzny sprawdzający stopień opanowania materiału,
 wydać dokument zgodny z obowiązującymi przepisami uprawniający do przystąpienia do egzaminu
państwowego,
 opłacić i ustalić dla wszystkich uczestników pierwszy termin egzaminu państwowego w ośrodku
egzaminowania właściwym z punktu widzenia przeprowadzonych zajęć praktycznych.
7. Wykonawca zobligowany jest udostępnić uczestnikom kursu sprzęt komputerowy wraz z odpowiednim
oprogramowaniem i dodatkowym wyposażeniem umożliwiającym sprawdzenie nabytej przez uczestników
wiedzy teoretycznej. Ponadto, Wykonawca zapewni każdemu uczestnikowi kursu bezzwrotny egzemplarz
podręcznika dla kandydatów na kurs prawo jazdy kat. B wraz z płytą DVD/CD zawierającą aktualnie obowiązujące
zestawy pytań testowych wykorzystywane podczas egzaminu państwowego.
8. Wykonawca dokona ubezpieczenia NNW uczestników kursu.
9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości prowadzenia szkolenia metodą e- learning.
10. Wykonawca ponosi wszelkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji kursu na prawo jazdy kat. B.
11. Wykonawca przedłoży odpowiednio:
 właściwy dla danej formy płatności dokument, do którego dołączona zostanie imienna lista osób, za
które dokonano opłaty,
 zaświadczenie wydane przez ośrodek egzaminowania kierowców wskazujące termin egzaminu
państwowego wraz z imienną listą osób dla których ustalono ten termin.
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Założenia wspólne dla części od 1 do 2:
1. Sale do zajęć teoretycznych nieodpłatnie udostępnia Zamawiający. Zajęcia teoretyczne będą realizowane
w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Hipolita Roszczynialskiego w Rumi, ul. Grunwaldzka 57.
Zajęcia praktyczne w przypadku „Szkolenia z obsługi wózków widłowych” (część 1) powinny być zrealizowane na
terenie miasta Rumia, natomiast w przypadku „Kursu prawa jazdy kat.B”(część 2) zajęcia praktyczne - nauka jazdy
samochodem powinny odbywać się w najbliższej miejscowości od Zamawiającego, gdzie znajduje się Ośrodek
Egzaminacyjny.
Dopuszcza się również możliwość organizacji zajęć poza tym obszarem, jednakże w takim przypadku Wykonawca
zabezpieczy we własnym zakresie i na własny koszt dojazd uczestników szkolenia z ZSP nr 2 w Rumi do miejsca,
w którym odbywać się będą zajęcia, a także zapewni powrót wszystkim uczestnikom do ZSP nr 2 w Rumi.
2. Zajęcia mogą być realizowane od poniedziałku do piątku, w terminach i godzinach uzgodnionych z Dyrektorem
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rumi. Ponadto Zamawiający wymaga, aby zajęcia teoretyczne i
praktyczne organizowane w dniach nauki szkolnej odbywały się w godzinach niekolidujących ze szkolnym planem
lekcji. Wykonawca jest zobowiązany przygotować i uzgodnić z Dyrektorem ZSP nr 2 w Rumi harmonogram szkoleń
z rozpisaniem na daty i godziny prowadzenia zajęć oraz dostarczenia ich Zamawiającemu do akceptacji na co
najmniej 3 dni przed realizacją zajęć. W przypadku zajęć praktycznych szkolenia harmonogram musi zawierać
informacje dotyczące dat i godzin prowadzenia zajęć, dokładnego miejsce realizacji zajęć praktycznych oraz
dostarczony Zamawiającemu do akceptacji na co najmniej 3 dni przed realizacją zajęć.
3. Harmonogram zajęć w trakcie trwania poszczególnych szkoleń nie powinien ulegać znaczącym zmianom.
Wszystkie ewentualne zmiany w harmonogramie muszą zostać zgłoszone i zaakceptowane przez Dyrektora ZSP
nr 2 w Rumi z trzydniowym wyprzedzeniem i mogą zostać wprowadzone dopiero po pisemnej (np. mailowej)
akceptacji przez Dyrektora w/w szkoły.
4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów w czasie trwania zajęć, jakość i
terminowość prowadzonych zajęć oraz szkody wyrządzone przez swoje działania lub zaniechania podczas
wykonywania przedmiotu umowy.
5. Do obowiązków Wykonawcy będzie należało w szczególności:
a) przygotowanie materiałów szkoleniowych (opracowania, wydruku materiałów szkoleniowych, bądź zakupu
podręczników) oraz narzędzi pracy dla każdego uczestnika kursu;
b) prowadzenie dzienników zajęć oraz imiennych list obecności, kart czasu pracy;
c) promocji projektu - miejsca realizacji zajęć oraz materiałów edukacyjnych (w tym programu szkolenia,
dziennika szkolenia, listy obecności uczestników, druków testów).
Informacja o współfinansowaniu powinna być umieszczona w widocznym miejscu i czytelna dla wszystkich osób
uczestniczących w zajęciach. Materiały promocyjne oraz oznaczenia pomieszczeń powinny wskazywać źródło
finansowania szkolenia poprzez zamieszczenie oznaczenia zawierającego znak Unii Europejskiej i znak Funduszy
Europejskich oraz znak Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego / Wszystkie dokumenty powinny
być oznaczone zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach RPO WP 2014-2020.
d) prowadzenie dokumentacji fotograficznej kursu i przekazanie jej Zamawiającemu na elektronicznym nośniku
danych (pendrive lub płyta CD);
e) dbałość o stan nieodpłatnie udostępnionych przez Dyrektora Szkoły pracowni/sali.
f) przekazania Zamawiającemu potwierdzenia odbioru materiałów dydaktycznych przez każdego z uczestników
szkolenia, w pierwszym dniu kursu.
g) informowania na bieżąco Zamawiającego o ustalonych terminach egzaminów/testów oraz przekazywania
informacji dot. osób, które zdały bądź nie zdały egzaminu/testu.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli i oceny jakości prowadzonych zajęć.
7. Wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia (kadrę dydaktyczną) należy przedstawić
na
załączniku nr 6 do SIWZ.

Oznaczenie według Wspólnego Słownika Zamówień:
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Wspólny Słownik Zamówień:
Numer CPV
80530000-8

Opis
Usługi szkolenia zawodowego

4. INFORMACJE O ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT. 6 i 7 USTAWY
1.Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.
2.Zamawiający nie przewiduje, możliwości udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6
3.Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części
zamówienia.
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IV.
Termin wykonania zamówienia.
Termin realizacji zamówienia:
Część 1 - od daty zawarcia umowy do 30 XI 2017 r.
Część 2 - od daty zawarcia umowy do 30 XI 2017 r.
V. Warunki udziału w postępowaniu.
1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie:
- art. 24.ust.1 pkt.12-23 Ustawy
- art.24 ust.5 pkt.1 Ustawy
2) warunki udziału w postępowaniu:
- zdolność techniczna - Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że dysponuje lub
będzie dysponować min. dwoma osobami , które w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania
ofert przeprowadziły min. 2 szkolenia z zakresu tematycznego danego szkolenia: „Szkolenie z obsługi wózków
widłowych z uprawnieniami UDT” oraz „Kurs prawa jazdy kategorii B”– zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ ),
- zdolność zawodowa – Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w
tym okresie, należycie zrealizował minimum jedną usługę szkoleniową z zakresu tematycznego danej części
zamówienia o wartości minimum 10.000,00 zł, obejmujące realizacje usług szkoleniowych w formie pozalekcyjnej
dla min. 10 uczestników - zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ ),
2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych
zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne
przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa
w rozdz. V. 1. 2) niniejszej SIWZ zostaną spełnione jeżeli: co najmniej jeden wykonawca wykaże spełnienie
warunku zdolności technicznej lub zawodowej.
4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w rozdz. V. 1. 2 niniejszej
SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na
zdolnościach zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim
stosunków prawnych,
5. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w rozdz. V. 4) niniejszej SIWZ
wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy:
1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni 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.
2) Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności zawodowe, pozwalają
na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie
zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust.
5 ustawy PZP.
3) W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych, wykonawcy mogą polegać na
zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji
których te zdolności są wymagane.
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VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu
oraz brak podstaw wykluczenia.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie
wskazanym w załączniku nr 2 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne
potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, o którym mowa w
pkt. VI. 1 niniejszej SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Oświadczenie te ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia
w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak
podstaw wykluczenia.
Zamawiający żąda, aby wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia
podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w
postępowaniu złożył oświadczenie, o którym mowa w pkt. VI. 1 niniejszej SIWZ / zamieszcza informacje o
podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. VI. 1 niniejszej SIWZ.
Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału
w postępowaniu składa także oświadczenie, o którym mowa w pkt. VI. 1 niniejszej SIWZ dotyczące tych
podmiotów / zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. VI. 1
niniejszej SIWZ.
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia
następujących oświadczeń lub dokumentów:
- wykaz usług wykonanych a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w
okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy to w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz
których te usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi były wykonane
należycie.
- 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.
- w przypadku części 1 wykazanie posiadania miejsca do prowadzenia kursu z zapewnieniem
odpowiednich warunków lokalowych i socjalnych do prowadzenia zajęć teoretycznych oraz z
zapewnieniem odpowiedniego wyposażenia dydaktycznego, utwardzonego placu manewrowego
spełniającego wymagania do prowadzenia zajęć praktycznych i min. 1 pojazd przystosowany do nauki
jazdy – zał. nr 7 do SIWZ
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w
art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności
do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem
oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia
26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w
postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).
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8.

Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w rozdz. VI. 1. niniejszej SIWZ, oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub innych
dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są
niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie
do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia
oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania
oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.
1.

Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą
przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i
dokumentów wymienionych w rozdziale VI niniejszej SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku
wezwania, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, PZP), dla których dopuszczalna jest forma pisemna.
2. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy
określonym w SIWZ.
3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie winny
być składane na adres: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 ul. Grunwaldzka 57 , 84-230 Rumia.
4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą
elektroniczną winny być kierowane na adres: zsp2_hipolit@2com.pl , faksem na nr +48 58 671 13 36.
5. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub w formie
elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.
6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
7. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym
upływa połowa terminu składania ofert. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż
na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po
upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić
wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie
internetowej, na której udostępniono SIWZ.
8. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt.
VII. 7 niniejszej SIWZ.
9. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako
obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
10. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.
11. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
Halina Filińska (dyrektor szkoły) – zsp2_hipolit@2com.pl
Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy ustawy PZP nie pozwalają na jakikolwiek inny kontakt zarówno z Zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami - niż
wskazany w niniejszym rozdziale SIWZ. Oznacza to, że Zamawiający nie będzie reagował na inne formy
kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt telefoniczny i osobisty w swojej siedzibie.
VIII. Wymagania dotyczące wadium.
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

IX.

Termin związania ofertą.

Projekt 3.3.1. RPO WP 2014-2020 Jakość edukacji zawodowej:
Zintegrowany rozwój publicznego szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wejherowskim poprzez wzrost jakości
edukacji zawodowej w ramach przedsięwzięcia strategicznego – Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół
zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynku pracy.

9
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

1.
2.

X.

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz
z upływem terminu składania ofert. .
Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, , samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, 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.
Opis sposobu przygotowywania ofert.

1.

Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
1) wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do
SIWZ, zawierający w szczególności: wskazanie oferowanego przedmiotu zamówienia, łączną cenę
ofertową brutto, zobowiązanie dotyczące terminu realizacji zamówienia, warunków płatności,
oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i wzoru
umowy bez zastrzeżeń, a także informację którą część zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć
podwykonawcy;
2) oświadczenia wymienione w pkt. VI. 1-4 niniejszej SIWZ;
2. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną
techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz
i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.
3. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez
osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty
dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.
4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
5. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę na każdą z części zamówienia, zawierającą jedną,
jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert
złożonych przez danego Wykonawcę.
6. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
7. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
8. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a cała oferta wraz
z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana, zszyta uniemożliwiając jej
samoistną dekompletację).
9. Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być parafowane własnoręcznie
przez osobę podpisującą ofertę.
10. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować w następujący sposób:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Hipolita Roszczynialskiego
ul. Grunwaldzka 57
84-230 Rumia
„ Oferta w postępowaniu na:
Usługi szkoleniowe dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rumi.
Część 1 - „Szkolenie z obsługi wózków widłowych z uprawnieniami UDT” lub Część 2 - „Kurs prawa jazdy
kategorii B”
Otworzyć na jawnym otwarciu ofert w dniu 06.10.2017 r.
i opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.
11. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty składane w postępowaniu
o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

XI.
1.
2.
3.

4.
5.

stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), jeśli Wykonawca w terminie
składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę
złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte
(zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia
składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.
Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN
z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem.
Zamawiający informuje, że w przypadku, kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90
ustawy PZP, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo
zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie zamawiający uzna za
skuteczne wyłącznie w sytuacji, kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż
dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod
warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem
składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak
składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone
„ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu
poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.
Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez
złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek
z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej
kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami.
Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane.
Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania
warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni
kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia wszczęcia postępowania.
Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP
zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP). Wszelkie niejasności i wątpliwości dotyczące treści
zapisów w SIWZ należy, zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem składania ofert w trybie
przewidzianym w rozdziale VII niniejszej SIWZ. Przepisy ustawy PZP nie przewidują negocjacji warunków
udzielenia zamówienia, w tym zapisów projektu umowy, po terminie otwarcia ofert.
Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Grunwaldzka 57 w Rumi – sekretariat do dnia
06.10.2017r., do godziny 9.45 zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w rozdziale X SIWZ.
Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do
Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
Oferta złożona po terminie wskazanym w pkt. XI. 1 niniejszej SIWZ zostanie zwrócona wykonawcy zgodnie
z zasadami określonymi w art. 84 ust. 2 ustawy PZP.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – sala 23, w dniu 06.10.2017 roku, o godzinie 10.00.
Otwarcie ofert jest jawne.
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6.
7.

Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy PZP.
Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie zsp2_hipolit@2com.pl informacje
dotyczące:
- kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
- firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
- ceny, terminów wykonania oraz warunków płatności zawartych w ofertach.

XII.
Opis sposobu obliczania ceny.
1. W cenie oferty wykonawca jest zobowiązany uwzględnić wszystkie elementy składające się na realizację usługi
będącej przedmiotem niniejszego postępowania oraz wykonanie wszystkich czynności związanych z realizacją
przedmiotu zamówienia.
2.Cena określona przez wykonawcę zostanie ustalona na okres ważności umowy i nie będzie podlegała zmianom.
3.Ceny muszą być: podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.
4.Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą prowadzone będą w walucie polskiej (PLN)

XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych
kryteriów i sposobu oceny ofert.
1.Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w niniejszej
specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2.Do wyboru oferty przyjmuje się najkorzystniejszy bilans poniższych składników:
a) Cena – 60%
b) Doświadczenie osoby lub osób ( w zależności od części zamówienia i oświadczenia wykonawcy), które będą
prowadziły szkolenie, polegające na wykonaniu kursów z zakresu tematycznego danej części zamówienia,
zgodnie z opisem kursu w rozdz. III SIWZ– 40%

Ad. a) Cena – 60%:
Zamawiający dokona oceny ofert w ramach tego kryterium na podstawie poniższego wzoru:
najniższa cena brutto spośród badanych ofert
wartość punktowa oferty = ___________________________________________________ x 100 x 60%
cena brutto badanej oferty
Ad. b) Doświadczenie osoby lub osób ( w zależności od części zamówienia i oświadczenia wykonawcy), które
będą prowadziły szkolenie, polegające na wykonaniu kursów z zakresu tematycznego danej części zamówienia,
zgodnie z opisem kursu w rozdz. III SIWZ- 40%

W danym kryterium będzie brana pod uwagę liczba zrealizowanych usług szkoleniowych z zakresu tematycznego
danej części zamówienia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wraz z podaniem nazwy przedmiotu, liczby uczestników,
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dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane. Punkty będą przyznawane w następujący
sposób:


za zrealizowanie 1 usługi szkoleniowej dla minimum 10 osób. – 10 punktów



za zrealizowanie 2 usług szkoleniowych dla minimum 10 osób . – 20 punktów



za zrealizowanie 3 usług szkoleniowych dla minimum 10 osób . – 30 punktów



za zrealizowanie 4 i powyżej usług szkoleniowych dla minimum 10 osób – 40 punktów

Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o
takiej samej cenie i terminie realizacji, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia
w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
Wykonawcy, składając oferty dodatkowe nie mogą zaproponować wykonania zamówienia po cenach wyższych
niż zaoferowane w złożonych ofertach.
XIV.
Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego.
1.

2.

3.
4.
5.

Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty
potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać
z dokumentów załączonych do oferty.
W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej
współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób
współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za
wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu
zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez
któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.
Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego.
Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom.
W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od
zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez
przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93
ust. 1 ustawy PZP.

XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zamawiający nie wymaga 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.
Wzór umowy stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ.
XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.
1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów
ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy PZP jak dla postępowań
poniżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.
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2.

Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom
wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP.

Znak sprawy ZSP.2-070.2.2.1-1-253-2017

Załącznik nr 1 do SIWZ
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FORMULARZ OFERTOWY

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Hipolita Roszczynialskiego
ul. Grunwaldzka 57
84-230 Rumia
OFERTA
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych:
Usługi szkoleniowe dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rumi
Część 1 - „Szkolenie z obsługi wózków widłowych z uprawnieniami UDT”
lub Część 2 - „Kurs prawa jazdy kategorii B”

A. DANE WYKONAWCY:
Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/ów i podpisująca ofertę:………………..………………………………….
Wykonawca/Wykonawcy:……………..……………..………………………………………….……….…………….……………...….………...
………………………………………………………………………………………………………..…….………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………...
Adres:………………………………………………………………………………………………………..……..……..……..…....………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………...
Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym:.…………………………………………..………………………………………..
Dane teleadresowe, na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem:
faks………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………
e-mail…………………………………………………………………………………………………………………………………….….…..………………
Adres do korespondencji (jeżeli inny niż adres siedziby): ……………………………………………………….………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………
B. OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
C.
ŁĄCZNA CENA OFERTOWA:
Niniejszym oferuję realizację przedmiotu zamówienia za łączną cenę ofertową – część nr ………………..*:

ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BRUTTO PLN

*

……………………………………………………………....zł
słownie: ………………………………………………… zł
w tym podatek VAT ………………………………. Zł

ŁĄCZNA CENA OFERTOWA stanowi całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, uwzględniające wszystkie koszty związane z realizacją
przedmiotu zamówienia zgodnie z niniejszą SIWZ.

D. Wykonawca oświadcza że:
1) Jest związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia otwarcia ofert;
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2) Zapoznał się szczegółowo ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, w tym z opisem przedmiotu
zamówienia i akceptuje istotne dla Zamawiającego postanowienia zawarte w SIWZ
i załączonych
do niej dokumentach.
3) Akceptuje warunki płatności określone w umowie stanowiącej załącznik do SIWZ.
4) Zobowiązuje się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
E.

ZOBOWIĄZANIA W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMÓWIENIA:

Osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji umowy jest
.........................................................................................................................................................................
e-mail: ………...……........………….…………………..……....….tel./fax: .....................................................………………..;
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………...................................................................................................................................................
........
F.
PODWYKONAWCY:
Podwykonawcom zamierzam powierzyć poniższe części zamówienia Jeżeli jest to wiadome, należy podać
również dane proponowanych podwykonawców)
1) .........................................................................................................................................................
2) .........................................................................................................................................................
3) .........................................................................................................................................................
4) .........................................................................................................................................................

……………………………………………………….
pieczęć Wykonawcy

......................................................................................
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy
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Znak sprawy ZSP.2-070.2.2.1-1-253-2017

Załącznik Nr 2 do SIWZ
OŚWIADCZENIE WSTĘPNE
z art. 25a ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp. o braku
podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu
Pieczęć Wykonawcy

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: Usługi szkoleniowe dla uczniów Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Rumi:
część 1 - „Kurs na prawo jazdy kat. B”
część 2- „Kurs operatora wózków widłowych”

nr postępowania: ZSP.2-070.2.2.1-1-253-2017

prowadzonym przez: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Rumi
oświadczam, co następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
1.

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy
Pzp.

2.

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy
Pzp.

3.

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art.
................................... ustawy Pzp1. (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród

1.

Wypełnić tylko wówczas, gdy w stosunku do wykonawcy występują takie podstawy. W przeciwnym przypadku
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wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp).
Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp
podjąłem następujące środki naprawcze:
__________________________________________________________________________________________

.................................., dnia ....................................

..............................................................
(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU,
NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA2:
Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w
niniejszym postępowaniu, tj.: ________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

.................................., dnia ....................................

..............................................................
(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

pozostawić nie wypełnione lub przekreślić.
2.

Wypełnić tylko wówczas, gdy wykonawca korzysta z takich zasobów. W przeciwnym przypadku pozostawić
niewypełnione lub przekreślić.

Projekt 3.3.1. RPO WP 2014-2020 Jakość edukacji zawodowej:
Zintegrowany rozwój publicznego szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wejherowskim poprzez wzrost jakości
edukacji zawodowej w ramach przedsięwzięcia strategicznego – Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół
zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynku pracy.

18
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz
zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy
przedstawianiu informacji.

.................................., dnia ....................................

..............................................................
(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji)
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OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Pieczęć Wykonawcy

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:
Usługi szkoleniowe dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Rumi:
część 1 - „Kurs na prawo jazdy kat. B”
część 2 - „Kurs operatora wózków widłowych”
nr postępowania: ZSP.2-070.2.2.1-1-253-2017
prowadzonym przez: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Rumi
oświadczam, co następuje:
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia dla danej części zamówienia.

.................................., dnia ....................................

..............................................................
(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW3:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla danej części zamówienia polegam na zasobach
następującego/ych podmiotu/ów:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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w następującym zakresie:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

.................................., dnia ....................................

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

(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji)
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz
zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy
przedstawianiu informacji.

.................................., dnia ....................................

..............................................................
(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji)

________________________________________
3

Tylko jeśli dotyczy danego wykonawcy. W przeciwnym przypadku pozostawić niewypełnione lub przekreślić.
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ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU
do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na
potrzeby realizacji zamówienia4
Pieczęć Wykonawcy

W imieniu:
_________________________________________________________________________________
(pełna nazwa/firma, adres, NIP/PESEL, KRS/CEiDG podmiotu na zasobach którego polega Wykonawca)

zobowiązuję się do oddania swoich zasobów
_________________________________________________________________________________
(określenie zasobu - wiedza i doświadczenie , potencjał kadrowy, potencjał ekonomiczno-finansowy)

do dyspozycji Wykonawcy:
_________________________________________________________________________________
(nazwa Wykonawcy)
przy wykonywaniu zamówienia pod nazwą: Usługi szkoleniowe dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
Nr 2 w Rumi :
część 1 - „Kurs na prawo jazdy kat. B”
część 2 - „Kurs operatora wózków widłowych”

4Zamiast

niniejszego Załącznika można przedstawić inne dokumenty, w szczególności: • zobowiązanie podmiotu,
o którym mowa w art. 22a ust. 2 p.z.p., • dokumenty określające:
1) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
2) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia
publicznego,
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego
4) czy podmiot , na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu
dotyczących wykształcenia , kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia , zrealizuje roboty budowlane lub usługi ,
których wskazane zdolności dotyczą.
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Równocześnie oświadczam:
1)udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie5 ____________________

_________________________________________________________________________
2)

sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący:

_________________________________________________________________________
3)

zakres i okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
4)

będę realizował nw usługi , których dotyczą udostępniane zasoby odnoszące
się do warunków udziału, na których polega Wykonawca :

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

.................................., dnia .................................... ..........................................................................
(podpis Podmiotu/ osoby upoważnionej do reprezentacji Podmiotu)

________________________________________
5

Należy podać informacje umożliwiające ocenę spełnienia warunków przez udostępniane zasoby.
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Znak sprawy ZSP.2-070.2.2.1-1-253-2017

Załącznik 3 do SIWZ
Projekt

Umowa nr ……………………2017
na realizację usług szkoleniowych
zawarta w dniu ………………..2017 r. pomiędzy:
Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rumi przy ul. Grunwaldzkiej 57
reprezentowanym przez Panią Halinę Filińską – dyrektora szkoły, działającą na podstawie
pełnomocnictwa z dnia 01.09.2016 roku oraz uchwały Zarządu powiatu Wejherowskiego
nr V/249/16 z dnia 26.08.2016 r
zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym”,
a
WYKONAWCĄ : ……………………………………………………………. ………………………………….., reprezentowanym przez :
1. ……………………. _____________ ………………………..
2. ……………………. _____________ ………………………..

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego
została zawarta umowa o następującej treści:
§1.
1. Niniejszą umową zamawiający zleca wykonawcy wykonanie zadania:
Świadczenie usług szkoleniowych dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rumi w ramach
projektu „Zintegrowany rozwój publicznego szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wejherowskim poprzez wzrost
jakości edukacji zawodowej w ramach przedsięwzięcia strategicznego – Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych
szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynku pracy”, współfinansowanego
przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na część: ……………………. zamówienia t.j.
kurs:…………………………………………… – zgodnie z opisem zawartym w SIWZ.
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników w czasie trwania kursów jakość
terminowość prowadzonych zajęć oraz szkody wyrządzone przez swoje działania lub zaniechania podczas
wykonywania przedmiotu umowy.
3. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę do wykonania części przedmiotu umowy określonej w ofercie
podwykonawcom - Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania
podwykonawców, którym powierzył wykonanie części przedmiotu umowy. Kopie umów oraz ich zmian –
poświadczone za zgodność z oryginałem - zawartych z podwykonawcami Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć
Zamawiającemu w ciągu 7 dni od daty ich zawarcia.

1.
2.

§2
Terminy i miejsce wykonania
Strony ustalają następujący termin wykonania umowy: od dnia podpisania umowy do ……………………… r**.
W przypadku kolizji świadczeń realizowanych przez Wykonawcę w ramach niniejszej Umowy, świadczenie
na rzecz Zamawiającego posiada pierwszeństwo przed świadczeniami na rzecz osób trzecich.

§3
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1.
2.
3.

Obowiązki Zamawiającego
Zamawiający zobowiązuje się do współpracy z Wykonawcą w sprawach związanych z wykonaniem
przedmiotu niniejszej umowy.
Zamawiający zobowiązuje się do współdziałania z Wykonawcą w zakresie przekazywania danych
niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy.
Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia, na warunkach i w terminach
określonych w niniejszej umowie.

§4
Oświadczenia i Obowiązki Wykonawcy
1. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania przedmiotu Umowy.
2. W ramach przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany będzie w szczególności do:
1) wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością, zgodnie z postanowieniami SIWZ, dokumentów
składających się na umowę i obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa w szczególności ustawą
kodeks cywilny oraz wytycznymi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata
2014-2020;
2) przestrzegania poufności, co do informacji pozyskanych w związku z realizacją Umowy, w szczególności do
przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych;
3) nie wykorzystywania pozyskanych danych w żaden inny sposób lub w innym celu niż dla wykonywania
Umowy, w szczególności zakazuje się wykorzystywania danych w celach reklamowych lub marketingowych;
4) konsultacji z Zamawiającym na każdym etapie realizacji przedmiotu Umowy;
5) pisemnego powiadamiania Zamawiającego o zmianie siedziby firmy, ogłoszeniu upadłości, ogłoszeniu
likwidacji, zawieszeniu działalności, wszczęciu postępowania egzekucyjnego.
6) uwzględniania poleceń Zamawiającego dotyczących poprawek i zmian sposobu wykonania przedmiotu
Umowy w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.
3. Do obowiązków Wykonawcy będzie należało w szczególności:
a) przygotowanie materiałów szkoleniowych (opracowania, wydruku materiałów szkoleniowych, bądź zakupu
podręczników) oraz narzędzi pracy dla każdego uczestnika poszczególnych kursów składających się na daną
część;
b) prowadzenie dzienników zajęć oraz imiennych list obecności, kart czasu pracy;
c) promocja projektu – oznaczenie w miejscu realizacji zajęć oraz na materiałach edukacyjnych (w tym
programach szkolenia, dziennikach szkolenia, listach obecności uczestników, drukach testów) nazwy
projektu zgodnie z jego wytycznymi.
Informacja o współfinansowaniu powinna być umieszczona w widocznym miejscu i czytelna dla wszystkich
osób uczestniczących w zajęciach. Materiały promocyjne oraz oznaczenia pomieszczeń powinny
wskazywać źródło finansowania szkolenia poprzez zamieszczenie oznaczenia zawierającego znak Unii
Europejskiej i znak Funduszy Europejskich oraz znak Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
/ Wszystkie dokumenty powinny być oznaczone zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów
w ramach RPO WP 2014-2020.
d) prowadzenie dokumentacji fotograficznej kursu i przekazanie jej Zamawiającemu na elektronicznym
nośniku danych (pendrive lub płyta CD);
e) dbałość o stan nieodpłatnie udostępnionych przez Dyrektora Szkoły pracowni/sali.
f) przekazania Zamawiającemu potwierdzenia odbioru materiałów dydaktycznych przez każdego z
uczestników szkolenia, w pierwszym dniu kursu.
g) informowania na bieżąco Zamawiającego o ustalonych terminach egzaminów/testów oraz przekazywania
informacji dot. osób, które zdały bądź nie zdały egzaminu/testu.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli i oceny jakości prowadzonych zajęć

5. Wykonawca przyjmuje do wykonania prace określone w ust. 1 i zobowiązuje się wykonać je ze szczególną
starannością i dbałością o interesy zamawiającego.
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6. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę do wykonania części przedmiotu umowy określonej w ofercie
podwykonawcom - Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania
podwykonawców, którym powierzył wykonanie części przedmiotu umowy. Kopie umów oraz ich zmian –
poświadczone za zgodność z oryginałem - zawartych z podwykonawcami Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć
Zamawiającemu w ciągu 7 dni od daty ich zawarcia.

1.

2.
3.

4.

1.

§ 5.
Odbiory
Po wykonaniu usługi będącej przedmiotem zamówienia Wykonawca przedstawi Zamawiającemu protokół z
wykonania usługi wraz ze zgłoszeniem odbioru usług. Wzór protokołu odbioru usług, stanowi
Załącznik
nr 2 do Umowy.
Odbioru usług dokonuje Dyrektor ZSP2 wraz z kierownikiem szkolenia praktycznego.
Wykonawca zobowiązany jest do prawidłowego wypełnienia i przedłożenia (dostarczenia osobiście lub
przesłania w formie elektronicznej na adres emaliowy Zamawiającego ) protokołu odbioru usług (zgodnie z
przedmiotem zamówienia) w terminie 4 dni roboczych od dnia zakończenia kursu lub części kursu.
W terminie 4 dni roboczych od dnia przedłożenia Zamawiającemu protokołu odbioru usług Zamawiający:
1) stwierdzając należyte wykonanie przez Wykonawcę usług, przekaże Wykonawcy podpisany protokół
odbioru usług, albo
2) stwierdzając częściowe należyte wykonywanie przez Wykonawcę usług, przekaże Wykonawcy
podpisany protokół odbioru usług, zawierający informacje o zakresie, w jakim przedmiot Umowy
wykonywany był nienależycie oraz, w przypadku wystąpienia okoliczności skutkujących obowiązkiem
Wykonawcy zapłaty kary umownej, podstawie i wysokości naliczonej(-ych) z tego tytułu kar(-y)
umownej(-ych), albo
3) stwierdzając nienależyte wykonanie przez Wykonawcę usług, odmówi podpisania protokołu odbioru
usług i poinformuje o tym Wykonawcę na piśmie, zawierającym uzasadnienie oraz w przypadku
wystąpienia okoliczności skutkujących obowiązkiem Wykonawcy zapłaty kary umownej z informacją o
podstawie i wysokości naliczonej(-ych) z tego tytułu kar(-y) umownej(-ych).
4) w przypadku w którym w terminie 3 dni od daty otrzymania protokołu Wykonawca nie odniesie się
merytorycznie do stwierdzonych nieprawidłowości o których mowa w pkt.2-3 uznaje się, że zastrzeżenia
Zamawiającego zostały przyjęte przez Wykonawcę.
§6
Wynagrodzenie i rozliczenie finansowe Wykonawcy
Strony ustalają następujące wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy:
1) wynagrodzenie brutto za realizację całego przedmiotu Umowy (łączna wartość Umowy) w wysokości …
zł (słownie: …), na które składa się kwota wynagrodzenia netto w wysokości … zł (słownie: … złotych)
oraz podatek VAT (stawka …%), tj.: ... zł (słownie: … złotych);. Powyższa kwota ma charakter maksymalny
i nie może ulec zwiększeniu, z zastrzeżeniem ust. 8.
2) Wartość umowy, zawiera wszystkie obciążenia związane z ww. wynagrodzeniem, w tym składki na
ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz koszty wynagrodzenia zakładu pracy pokrywane ze strony
pracodawcy, a także wszelkie inne koszty niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia.

2.
3.

Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu Umowy.
Wynagrodzenie Wykonawcy zostało ustalane na podstawie Formularza oferty Wykonawcy, stanowiącego
Załącznik Nr 1 do Umowy

4.

Zapłata należności określonej w ust. 1 pkt 1 dokonywana będzie po zakończeniu każdego kursu , na
podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT/rachunku za usługi wykonane
w
terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania przez Zamawiającego.
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5.
6.
7.
8.

1.

2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

Wykonawca zobowiązany jest wystawić fakturę VAT/rachunek w ciągu 7 dni roboczych od daty podpisania
protokołu odbioru bez zastrzeżeń wykonanych usług zgodny z Załącznikiem nr 2 do Umowy.
W przypadku, o którym mowa w § 5 ust. 4 pkt 2 Umowy, Wykonawcy należy się wynagrodzenie brutto w
wysokości proporcjonalnej do części przedmiotu Umowy, która została wykonana w sposób należyty.
Zapłata należności będzie dokonywana przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę na
fakturze VAT/rachunku. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług przyjętej do określenia wysokości wynagrodzenia
Wykonawcy zgodnie z ust. 1 Umowy, która zacznie obowiązywać po dniu zawarcia niniejszej Umowy,
wynagrodzenie Wykonawcy, w ujęciu brutto, ulegnie odpowiedniej zmianie, poprzez zastosowanie
zmienionej stawki podatku od towarów i usług - bez sporządzania aneksu do Umowy. Zmianie ulegnie
wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonywanie Umowy w okresie od dnia obowiązywania
zmienionej stawki podatku, przy czym zmiana dotyczyć będzie wyłącznie tej części wynagrodzenia
Wykonawcy, do której zgodnie z przepisami prawa powinna być stosowana zmieniona stawka podatku.
§7
Poufność
Z zastrzeżeniem ust. 2, Strony zobowiązują się do ochrony oraz do nieudostępniania innym osobom
wszelkich informacji nieupublicznionych i nie stanowiących informacji publicznej, zwłaszcza technicznych lub
technologicznych, przekazywanych lub udostępnianych sobie wzajemnie w jakiejkolwiek postaci w związku
z realizacją, niniejszej Umowy oraz wszelkiej dokumentacji wykonanej w ramach niniejszej Umowy, na
podstawie informacji posiadanych przez Stronę przekazanych lub udostępnionych przez drugą Stronę w
czasie trwania Umowy, jak również w terminie 5 lat po, jej wykonaniu, rozwiązaniu lub wygaśnięciu,
Powyższe zobowiązanie nie dotyczy informacji objętych ochroną na mocy przepisów prawnych, do których
Strony będą stosować zasady ochrony oraz warunki i tryb udostępnianie wynikające z właściwych przepisów.
Informacje, których dotyczą zobowiązania określone w ust. 1, Strony będą określać w ramach Umowy oraz
jej wykonywania mianem „informacji objętych tajemnicą kontraktową".
Dla uniknięcia wątpliwości Strony ustalają, że oznaczenie nośnika informacji adnotacją o tym, że zawiera on
informacje objęte tajemnicą kontraktową jest dopuszczalne w każdym przypadku, gdy Strona uzna to za
stosowne, jednak wprowadzona adnotacja nie stanowi o kwalifikacji informacji, ani o sposobie
postępowania z nimi.
Strony zobowiązują się do wykorzystywania informacji objętych tajemnicą kontraktową tylko dla
prawidłowej realizacji Umowy oraz do ich należytego zabezpieczenia i ograniczenia dostępu do tych
informacji jedynie dla osób upoważnionych. Wykonawca zobowiązuje się nie kopiować, nie powielać ani w
żaden inny sposób nie utrwalać informacji objętych tajemnicą kontraktową, ani nośników, na których zostały
one zapisane, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
Strony zobowiązują się do usunięcia wszelkich informacji objętych tajemnicą kontraktową udostępnionych
lub przekazanych sobie wzajemnie w celu prawidłowej realizacji Umowy lub do zwrotu drugiej Stronie ich
materialnych nośników, w każdym przypadku, gdyby dalsze korzystanie z nich było niecelowe, jednak nie
później niż z upływem czasu obowiązywania Umowy, chyba, że postanowienia Umowy lub przepisy prawa
powszechnie obowiązującego stanowią inaczej.
Strony zobowiązane są do zwrotu drugiej stronie wszelkich kopii, odpisów, streszczeń etc., informacji
objętych tajemnicą kontraktową, które zostały im przekazane lub udostępnione w celu prawidłowej realizacji
Umowy, w terminie 7 dni od zakończenia umowy, co potwierdzone zostanie protokołem odbioru.

Strony zobowiązują się do wzajemnego pisemnego informowania o każdorazowym otrzymaniu żądania
udostępnienia informacji objętych tajemnicą kontraktową, w celu uzyskania pisemnej zgody lub stanowiska
o braku zgody Strony na ich udostępnienie, w czasie trwania Umowy, jak również w terminie 5 Iat po jej
rozwiązaniu lub wygaśnięciu.
§8
Kary umowne
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Strony ustalają, że z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy stosowane będą kary
umowne w następujących przypadkach i wysokościach opisanych poniżej:
1) za naruszenie przez Wykonawcę obowiązku zachowania poufności, o której mowa w § 7 Umowy,
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% łącznego wynagrodzenia brutto,
określonego w § 6 ust. 1 pkt 1 Umowy - za każde naruszenie;
2) za naruszenie przez Wykonawcę obowiązku zapewnienia zgodności wizualizacji materiałów
informacyjno-promocyjnych z umową partnerską na rzecz realizacji Projektu oraz wytycznymi
dotyczącymi oznaczenia projektów w ramach RPO WP - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto,
określonego w § 6 ust. 1 pkt 1 Umowy - za każde naruszenie;
3) w przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn, za które
odpowiedzialność ponosi Wykonawca, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w
wysokości 10% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 pkt 1 Umowy;
4) za rozwiązanie przez Zamawiającego Umowy na skutek okoliczności leżących po stronie
Wykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10%
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 1;
5) za złożenie Zamawiającemu oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy bez ważnego powodu,
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto
określonego w § 6 ust. 1 pkt 1
Maksymalną wartość kar umownych Strony ustalają w wysokości nie większej niż wartość wynagrodzenia
brutto, o którym mowa w §6 ust.11 pkt 1 Umowy.
W przypadku, gdy wysokość szkody poniesionej przez Zamawiającego jest większa od kary umownej, a także
w przypadku, gdy szkoda powstała z przyczyn, dla których nie zastrzeżono kary umownej, Zamawiający jest
uprawniony do żądania odszkodowania na zasadach ogólnych, wynikających z przepisów kodeksu cywilnego
- niezależnie od tego, czy realizuje uprawnienia do otrzymania kary umownej. W przypadku, gdy wysokość
poniesionej szkody jest większa od kary umownej, Zamawiający może żądać odszkodowania przenoszącego
wysokość zastrzeżonej kary umownej.
Zamawiający jest uprawniony do potrącania wierzytelności wobec Wykonawcy z tytułu kar umownych z
wierzytelnościami Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu wynagrodzenia określonego w niniejszej
Umowie, na co Wykonawca wyraża zgodę.
Dla wykonania prawa potrącenia nie jest niezbędne złożenie Wykonawcy przez Zamawiającego odrębnego
oświadczenia woli, przy czym przyjmuje się, że: Zamawiający wykonał prawo potrącenia w dniu, w którym
upłynął najbliższy, przypadający po przekazaniu przez Zamawiającego żądania zapłaty kary umownej, termin
do zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy na podstawie Umowy, albo odpowiedniej części tego
wynagrodzenia, a wynagrodzenie albo jego odpowiednia część nie zostało przez Zamawiającego zapłacone.
Wykonawca zapłaci karę umowną w terminie 14 dni od daty otrzymania od Zamawiającego żądania zapłaty,
przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego w żądaniu zapłaty, w wypadku gdy kara ta
nie została potrącona przez Zamawiającego z wierzytelności należnej Wykonawcy.

§9
Odstąpienie od Umowy
Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w następujących okolicznościach:
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1) jeżeli Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu Umowy bez uzasadnionych przyczyn lub, gdy
Wykonawca, mimo otrzymanego pisemnego wezwania nie wykonuje lub nienależycie wykonuje
zobowiązania wynikające z niniejszej Umowy;
2) jeżeli Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwie realizację przedmiotu Umowy na okres dłuższy
niż 5 dni roboczych;
3) jeżeli opóźnienie w wykonywaniu jakiegokolwiek zobowiązania terminowego Wykonawcy przewyższa
14 dni;
4) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie
umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu,
W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 prawo złożenia oświadczenia o odstąpieniu
od Umowy przysługuje Zamawiającemu w terminie do końca obowiązywania Umowy, przy czym
oświadczenie o odstąpieniu od umowy może nastąpić w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia powzięcia
wiadomości o tych okolicznościach uzasadniających odstąpienie od Umowy z tych przyczyn.
W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego
z tytułu wykonania części umowy.
Zamawiający może rozwiązać umowę, w trybie wypowiedzenia jeżeli zachodzi co najmniej jedna z
następujących okoliczności:
1) zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e ustawy;
2) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie
art. 24 ust, 1 ustawy;
3) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258
Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo polskie uchybiło zobowiązaniom, które ciążą
na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, że
Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej.
W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 4 prawo złożenia oświadczenia o
wypowiedzeniu Umowy przysługuje Zamawiającemu w terminie do końca obowiązywania Umowy, ze
skutkiem natychmiastowym.
W przypadku, o którym mowa w ust, 4, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu
wykonania części umowy.
Odstąpienie lub rozwiązanie Umowy następuje tylko w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Oświadczenie o odstąpieniu lub rozwiązaniu Umowy musi zawierać uzasadnienie.
Powyższe uprawnienie Zamawiającego nie uchybia możliwości odstąpienia od Umowy lub jej wypowiedzenia
przez którąkolwiek ze Stron, na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego.
§ 10
Siła wyższa
Przez powstanie opóźnienia z powodu siły wyższej rozumie się wszelkie nadzwyczajne zdarzenia o
charakterze zewnętrznym, niemożliwe do przewidzenia, takie jak: katastrofy, pożary, powodzie, wybuchy,
działania wojenne, które w części lub w całości uniemożliwiają wykonanie zobowiązań zawartych w Umowie.
W przypadku siły wyższej, Strona poszkodowana poinformuje natychmiast pisemnie drugą Stronę. Strony
przeprowadzą uzgodnienia w celu ustalenia trybu dalszego postępowania. Jeżeli Strony w ciągu 14 dni
kalendarzowych od rozpoczęcia rozmów, nie osiągną porozumienia, każda ze Stron ma prawo odstąpić od
Umowy w części niezrealizowanej.

§ 11
Rozstrzygnięcie sporów
Wszelkie spory powstałe na tle wykonania Umowy Strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie, a w
przypadku braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia sporów, będą one rozstrzygane przez sąd
powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
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2.

We wszystkich kwestiach nieuregulowanych niniejszą Umową będą miały zastosowanie powszechnie
obowiązujące przepisy prawa.
§ 12
Korespondencja i przedstawiciele Stron
O ile Umowa nie stanowi inaczej, wszelkie oświadczenia i zawiadomienia dokonywane przez Strony, a
wynikające z postanowień Umowy lub związane z jej zawarciem, wykonywaniem lub rozwiązaniem, winny
być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. Zawiadomienia i oświadczenia
dokonywane w innej formie nie wywołują skutków prawnych ani faktycznych. Zawiadomienia i
korespondencja powinny być kierowane do Stron na adresy podane w ust. 2.
Za nadzór nad realizacja Umowy oraz współdziałanie przy jej wykonywaniu, odpowiadają ze Strony:
1) Zamawiającego:
a) …………………………………………tel. ………………, adres e-mail:…………………………………..;
b) …………………………………………tel. ………………, adres e-mail:…………………………………..;
c) …………………………………………tel. ………………, adres e-mail:…………………………………..;
2) Wykonawcy:
a) …………………………………………tel. ………………, adres e-mail:…………………………………..;

1.

1)
2)
3)

4)
5)

6)

§ 13
Zmiany postanowień Umowy
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z
okoliczności wymienionych poniżej z uwzględnieniem podanych warunków jej wprowadzenia:
Wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację
przedmiotu Umowy.
Wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć
w inny sposób a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu
jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony,
Wystąpienia konieczności zmiany osób wskazanych w ofercie (śmierć, choroba, ustanie stosunku pracy lub
inne zdarzenia losowe lub inne przyczyny niezależne od Wykonawcy) przy pomocy, których Wykonawca
realizuje przedmiot Umowy. Zmiana jest możliwa pod warunkiem zaproponowania innych osób
spełniających na dzień składania ofert warunki określone w SIWZ. Ponadto, w przypadku zmiany osoby,
której doświadczenie było punktowane w kryteriach oceny ofert, to doświadczenie nowej osoby musi
uzyskać co najmniej taką samą liczbę punktów.
Wystąpienia konieczności zmiany osób (śmierć, choroba, ustania stosunku pracy lub inne zdarzenia losowe
lub inne przyczyny niezależne od Zamawiającego), przy pomocy których Zamawiający realizuje przedmiot
Umowy.
Wystąpienia konieczności zmian osób Wykonawcy, w przypadku gdy Zamawiający uzna, że osoby te nie
wykonują należycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tych osób, na inne
spełniające na dzień składania ofert warunki określone w SIWZ, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty
złożenia wniosku Zamawiającego. Ponadto, w przypadku zmiany osoby, której doświadczenie było
punktowane w kryteriach oceny ofert, to doświadczenie nowej osoby musi uzyskać co najmniej taką samą
liczbę punktów.
Zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, w szczególności, jeżeli
będą następstwem zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu Umowy

7) Wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian spowodowanych następującymi okolicznościami:
a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie ze szczegółowym opisem,
b) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu Umowy,
c) zmiana danych związanych ze zmianami administracyjno-organizacyjno-prawnymi Umowy (np.
zmiana nr rachunku bankowego),
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d) zmiany danych teleadresowych,
8) W przypadku wystąpienia któregokolwiek ze zdarzeń wymienionych w pkt 1 do 7 lit a, b termin realizacji
przedmiotu Umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia
wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności lub
może ulec skróceniu.
9) Wystąpienia konieczności wprowadzenia zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania płatności na
rzecz Wykonawcy.
10) Pozostałe zmiany określone w umowie.
2. Wszelkie zmiany do niniejszej Umowy wymagają pisemnego aneksu podpisanego przez strony.
§ 14.
Podwykonawcy
1. Wykaz podwykonawców lub innych podmiotów, na których zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach
określonych w art. 22a Ustawy, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których
mowa w art. 22 ust. 1b Ustawy, stanowi Załącznik Nr 8 do SIWZ.
2. Zgodnie z treścią art. 36b ust. 2 Ustawy, jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu,
na
którego
zasoby
Wykonawca
powoływał
się,
na
zasadach
określonych
w art. 22a ust. 1 Ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,
Iub kryteriów selekcji Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny
podwykonawca, Iub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na
którego
zasoby
Wykonawca
powoływał
się
w
trakcie
postępowania
o udzielenie zamówienia.
3. Zmiana podwykonawcy umieszczonego w wykazie, o którym mowa w ust. 1, wymaga sporządzenia aneksu
do Umowy.
4. W celu dokonania zmiany, o której mowa w ust. 3, Wykonawca złoży wniosek o zmianę podwykonawcy przed
przystąpieniem nowego podwykonawcy do realizacji części Umowy powierzonej podwykonawcy, w terminie
umożliwiającym jego ocenę zgodnie z ust. 2.
Do wniosku, o którym mowa w ust. 4, Wykonawca załączy dokumenty odpowiednio potwierdzające spełnianie
warunków udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie tego postępowania,
zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ.

§ 15
Postanowienia końcowe
1.
2.

3.

4.

5.

Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego, nie może przenosić na osoby trzecie praw i obowiązków
wynikających z niniejszej Umowy.
Za działania i zaniechania osób pracujących na rzecz Wykonawcy przy wykonywaniu zobowiązań umownych,
a w szczególności jego pracowników i pracowników podwykonawców, Wykonawca odpowiada jak za własne
działania i zaniechania.
O ile Umowa nie stanowi inaczej, wszelkie jej zmiany wymagają formy pisemnej w postaci aneksu, pod
rygorem nieważności.

Integralną część Umowy stanowią załączniki:
Załącznik nr 1 – Oferta Wykonawcy z dnia……… rozumiana jako Formularz oferty;
Załącznik nr 2 – Protokół miesięcznego odbioru przedmiotu Umowy;
Umowę sporządzono w trzech egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i, dwa dla Zamawiającego.
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Zamawiający

Wykonawca

………………………………… ………………….

…………………………………………

Kontrasygnata głównej księgowej
……………………..
*wytłuścić właściwe w zależności od części, na którą zawierana jest umowa
** data zostanie uzupełniona zgodnie z SIWZ w zależności od części, na którą zawierana jest umowa
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Znak sprawy ZSP.2-070.2.2.1-1-253-2017

Załącznik nr 2 do Umowy nr ……………………..z dnia …………………..
– Protokół odbioru przedmiotu Umowy
Świadczenie usług szkoleniowych dla uczniów * Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rumi
w ramach projektu „Zintegrowany rozwój publicznego szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wejherowskim
poprzez wzrost jakości edukacji zawodowej w ramach przedsięwzięcia strategicznego – Kształtowanie sieci
ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynku pracy”,
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na część:
……………………. zamówienia t.j. kurs:……………………………………………
Lp.

Zakres czynności

1.

1)

2.

2)

4.

3)

Wypełnia Wykonawca
Zrealizowano usługę
TAK/NIE*

Wypełnia
Zamawiający
bez zastrzeżeń/ z
zastrzeżeniami*

Usunięto / nie
usunięto
nieprawidłowości
zgodnie z §5 ust.4 pkt
4

Uwagi
Wykonawcy

Wymienione prace wykonano bez zastrzeżeń./ z zastrzeżeniami *............................................................................
Uwagi…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Ilość stwierdzonych przypadków niewykonania/ nienależytego wykonania umowy………………………………………………
Potrącenia ………………………………………………………………………………………………………………………
Dołączone dokumenty potwierdzające wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Przedstawiciel Zamawiającego

Przedstawiciele Wykonawcy

…………………………………………….

…………………………………………………

…………………………………………………
* niepotrzebne skreślić
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Znak sprawy ZSP.2-070.2.2.1-1-253-2017
Załącznik nr 4 do SIWZ
Uwaga – dokumentu nie należy składać wraz z ofertą.
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86
ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia,
wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

………………………………………………………………………………………………………………
Nazwa (firma) Wykonawcy
………………………………………………………………………………………………………………
Adres Wykonawcy
Oświadczenie Wykonawcy
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
dotyczy postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na …………………………………………………….
Oświadczam, że
1) nie należę do grupy kapitałowej z żadnym z wykonawców, którzy złożyli odrębną ofertę lub ofertę częściową
w ww. postępowaniu*
2) należę do tej samej grupy kapitałowej z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową
w ww. postępowaniu*:

1)
2)
3)

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
(proszę podać nazwy i adresy tych wykonawców)

..............................................
miejscowość i data

................................................................................
podpis osoby/osób uprawnionej do
reprezentowania wykonawcy

* niepotrzebne skreślić
UWAGA:
1. „Grupa kapitałowa” w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
(Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634).
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Załącznik nr 5 do SIWZ
______________ dnia___________.
(miejscowość)

(data)

____________________________
Pieczątka firmowa Wykonawcy
Dane Wykonawcy:
Nazwa: ………………………………
Siedziba: …………………………….
Numer telefonu/fax: …………………
/- zdolność zawodowa – Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy to w tym okresie, należycie zrealizował minimum jedną usługę szkoleniową z zakresu
tematycznego danej części zamówienia o wartości minimum 10.000,00 zł, obejmujące realizacje usług
szkoleniowych w formie pozalekcyjnej dla min. 10 uczestników - zgodnie z załącznikiem do SIWZ ),/

Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem
liczby uczestników, wartości, dat wykonania i podmiotów, na rzecz, których usługi
zostały wykonane *
Lp

nazwa usługi wraz z
Wartość
liczbą osób objętych
usługi
zajęciami edukacyjnymi

data
realizacji
usługi

nazwa podmiotu
na rzecz którego
wykonano usługę,
w tym nr telefonu

* Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do wykazu usług dowody określające czy te usługi zostały wykonane
lub są wykonywane należycie zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016 r.
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie
zamówienia (Poz.1126)

…………………………………..
(podpis i pieczęć Wykonawcy lub jego
upoważnionego przedstawiciela
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Znak sprawy ZSP.2-070.2.2.1-1-253-2017
Załącznik nr 6 do SIWZ
______________ dnia___________.
(miejscowość)

(data)

____________________________
Pieczątka firmowa Wykonawcy
Dane Wykonawcy:
Nazwa: ………………………………
Siedziba: …………………………….
Numer telefonu/fax: …………………
/- zdolność techniczna - Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że dysponuje lub
będzie dysponować osobami , które w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert
przeprowadziły min. 2 szkolenia z zakresu tematycznego danego szkolenia: „Szkolenie z obsługi wózków
widłowych z uprawnieniami UDT”, „Kurs prawa jazdy kategorii B” zgodnie z załącznikiem do SIWZ ),/

WYKAZ OSÓB
Oświadczam, że wykonam zamówienie przy udziale następujących osób:
Lp.

Imię i
nazwisko

Kwalifikacje
zawodowe/
informacja o
posiadanych
uprawnieniach

Doświadczenie i wykształcenia
niezbędne do wykonania
zamówienia

Podstawa
dysponowania
osobami

* Na podstawie Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia
(Poz.1126)
Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe,
uprawnienia, doświadczenia i wykształcenia, staż pracy z zakresu prowadzenia zajęć technicznych lub fizyki przez
nauczycieli, przed podpisaniem umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego.

…………………………………..
(podpis i pieczęć Wykonawcy
lub jego upoważnionego przedstawiciela
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Znak sprawy ZSP.2-070.2.2.1-1-253-2017

Załącznik nr 7 do SIWZ
______________ dnia___________.
(miejscowość)
(data)
____________________________
Pieczątka firmowa Wykonawcy
INFORMACJA NA TEMAT DYSPONOWANIA MIEJSCEM DO PROWADZENIA KURSU Z ZAPEWNIENIEM
ODPOWIEDNICH WARUNKÓW LOKALOWYCH I SOCJALNYCH DO PROWADZENIA ZAJĘĆ TEORETYCZNYCH ORAZ
Z ZAPEWNIENIEM ODPOWIEDNIEGO
WYPOSAŻENIA DYDAKTYCZNEGO, UTWARDZONYM PLACEM
MANEWROWYM SPEŁNIAJĄCYM WYMAGANIA DO PROWADZENIA ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH I MIN. 1 POJAZDEM
PRZYSTOSOWANYM DO NAUKI NIEZBĘDNYCH DO PRAWIDŁOWEJ REALIZACJI ZAMÓWIENIA– dotyczy części 2
Przystępując do postępowania na:
Usługi szkoleniowe dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Rumi:
część …………………..- kurs: ………………………………………………………………………………………………………………………
informuję, że
1) dysponuję miejscem do prowadzenia kursu z zapewnieniem odpowiednich warunków lokalowych i socjalnych
do prowadzenia zajęć teoretycznych oraz z zapewnieniem odpowiedniego wyposażenia dydaktycznego:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
( informacja dotycząca wielkości pomieszczenia, zaplecza sanitarnego, adresu miejsca, niezbędnego wyposażenia
i td…)
2)dysponuję utwardzonym placem manewrowym spełniającym wymagania do prowadzenia zajęć praktycznych
w miejscowości ……………………………………………………………………….., adres ……………………………………………………………..
3)dysponuję następującymi pojazdami spełniającymi odpowiednie wymagania i przystosowanymi do nauki jazdy
kat.B, …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………..
(podpis i pieczęć Wykonawcy
lub jego upoważnionego przedstawiciela)
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Znak sprawy ZSP.2-070.2.2.1-1-253-2017
Załącznik nr 8 do SIWZ
______________ dnia___________.
(miejscowość)
(data)
____________________________
Pieczątka firmowa Wykonawcy
WYKAZ WYKONANYCH USŁUG PRZEZ OSOBY SKIEROWANE PRZEZ WYKONAWCĘ DO
REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Przystępując do postępowania na:
Usługi szkoleniowe dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Rumi:
część …………………..- kurs: ………………………………………………………………………………………………………………………
przedstawiam poniżej wykaz osób, skierowanych do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacją na temat doświadczenia – t.j. wykazania
wymaganej ilości przeprowadzonych kursów/szkoleń w zakresie tematycznym dla danej części zamówienia
oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - zgodnie z wymaganiami zawartymi w SIWZ dla
każdej części zamówienia*

Lp

Oświadczam, że wykonam zamówienie przy udziale następujących osób:
Imię i nazwisko
Nazwa usługi szkolenia które
Data realizacji
Podstawa
osoba skierowana do
usługi
dysponowania osobami
realizacji zamówienia
przeprowadziła w
wymaganej tematyce ( w
zależności od wymagań
zamawiającego dla danej
części)

* Na podstawie Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia
(Poz.1126) Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania dokumentów potwierdzających wskazane w niniejszym
załączniku doświadczenie przed podpisaniem umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego.

…………………………………..
(podpis i pieczęć Wykonawcy
lub jego upoważnionego przedstawiciela)
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