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    Gliwice, dnia 21.12.2011 r.  

Oznaczenie sprawy: 2/2011 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 
 
 

Nazwa nadana zamówieniu 

przez zamawiającego: 

Organizacja i przeprowadzenie na podstawie 
cywilnoprawnej umowy zlecenia usług w zakresie 

indywidualnego doradztwa zawodowego dla Uczniów i 
Uczennic ZSE-U w Gliwicach w Projekcie „Szkoła 
zawodowa wehikułem do zatrudnienia” realizowanym w 

ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; 
Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w 
regionach, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i 

jakości szkolnictwa zawodowego. 
 

 

1. Zamawiający – nazwa i adres 

Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych im. Króla Stanisława Augusta Poniatowskiego 44-100 
Gliwice, ul. Kozielska 1, woj. śląskie, tel.: 32/231 52 36, faks: 32/231 42 70,  
E – mail: projekt@zseu.gliwice.pl 

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zseu.webd.pl/projekt  
 

2. Tryb udzielenia zamówienia 

1) Przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 - 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych  
(t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm) zwanej dalej „ustawą pzp”. 

3. Opis przedmiotu zamówienia: 

1) przedmiotem zamówienia są usługi. 

2) kod i nazwa wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  

główny przedmiot: 

kod CPV: 85.31.23.20-8. - nazwa: Doradztwo 

3) opis przedmiotu zamówienia   

Przedmiotem zamówienia jest organizacja i  przeprowadzenie 728 godzin indywidualnego 

doradztwa zawodowego dla 182  uczniów i uczennic (po 4 godziny na każdego Ucznia lub 
Uczennicę) Zespołu Szkół Ekonomiczno - Usługowych w Gliwicach, w ramach projektu Szkoła 
zawodowa wehikułem do zatrudnienia,,  realizowanego w ramach Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 
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Podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego. Warunki realizacji zamówienia 

określa wzór umowy, stanowiący ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ.  Zamawiający zamierza zawrzeć 
umowę z więcej niż jednym oferentem, dlatego też dopuszczalne jest składanie ofert 
częściowych. Warunkiem i wykładnikiem dla zawarcia umowy jest przeprowadzenie najwyżej 

160 godzin indywidualnego doradztwa zawodowego dla uczniów i uczennic Zespołu Szkół 
Ekonomiczno - Usługowych w Gliwicach przez jednego doradcę zawodowego, zgodnie z 
harmonogramem doradztwa, który sporządzi Zamawiający. Wykonawca zapewni realizację 

zamówienia na odpowiednim dla rodzaju usługi poziomie w stopniu zapewniającym 
prawidłowy przebieg przedmiotu usługi. 
 

4. Oferty częściowe 

1) zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych,  

5. Zamówienia uzupełniające 

1) Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających, 
na podstawie art. 67 ust. 1, pkt 6 ustawy pzp. 

6. Oferty wariantowe 

1) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych, 

7. Termin wykonania zamówienia      

1) Termin wykonania zamówienia: Przedmiot zamówienia będzie wykonywany w okresie od 
stycznia 2012 r. do 31.07.2013 r. 

8. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 
spełniania tych warunków  

1) Warunki przystąpienia do postępowania:  

a)  posiadanie uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, 
jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień oraz 

niepodleganie wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (podstawy 
prawne wykluczenia z postępowania określają: art. 24 ust. 1 i 2 ustawy pzp)  
(ZAŁACZNIK NR 2).  Ocena spełnienia tego warunku będzie dokonana na 

podstawie oświadczenia i innych dokumentów przedłożonych przez oferenta.  
b)  posiadanie kwalifikacji z zakresu doradztwa zawodowego potwierdzonych 
dyplomem ukończenia studiów magisterskich lub dyplomem ukończenia 

odpowiednich studiów podyplomowych albo studiów licencjackich. Ocena 
spełnienia tego warunku będzie dokonana na podstawie przedłożonego przez 
oferenta dyplomu.  

c) złożenie oświadczenia o niekaralności (ZAŁĄCZNIK NR 5 do SIWZ). 

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest do dostarczenia 
zaświadczenia o niekaralności wydanego nie później niż w okresie jednego 
miesiąca od dnia złożenia oferty. Ocena spełnienia tego warunku będzie 

dokonana na podstawie oświadczenia i innych dokumentów przedłożonych przez 
oferenta. 
d) posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia, niezbędnego do wykonania 

przedmiotu zamówienia. Ocena spełnienia tego warunku będzie dokonana na 
podstawie oświadczenia stanowiącego ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ. 
  

e) znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej 
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wykonanie zamówienia. Ocena spełnienia tego warunku będzie dokonana na 
podstawie oświadczenia stanowiącego ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ. 

2) opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków przystąpienia do postępowania:  

a) ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w 
dokumentach i oświadczeniach, o których mowa w ust. 9 pkt 1, na zasadzie spełnia/nie 
spełnia,  

b) z treści złożonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż wykonawca spełnił 
warunki wymienione w pkt. 1),  

  niespełnienie  warunków w pkt. 1 przez wykonawcę będzie skutkowało wykluczeniem 
wykonawcy z  postępowania o udzielenie zmówienia. 
 

9. Dokumenty lub oświadczenia, jakie musi zawierać oferta  

      

1) W celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w ust. 8 należy 
złożyć: 

-     ofertę na wzorze stanowiącym ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ  

 oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (z art. 22 ust. 1, art. 
24 ust. 1 i 2 ustawy pzp) o treści ZAŁĄCZNIKA NR 2 do SIWZ , 
parafowany wzór umowy,  ZAŁĄCZNIK nr 3 do SIWZ ,  

 podpisany wykaz osób, stanowiący ZAŁĄCZNIK nr 4 do SIWZ , 

 oświadczenie o niekaralności o treści ZAŁĄCZNIKA NR 5 do SIWZ . 

 

UWAGA! Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów żądanych przez 
zamawiającego, spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania z mocy art. 24 

ust. 2 pkt  4. Dokumenty niespełniające wymogów, co do formy traktuje się jako niezłożenie 
wymaganych dokumentów z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3.  

 

10. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z  wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń i dokumentów: 

1) zamawiający i wykonawcy będą porozumiewać się (w tym przekazywać informacje, 

uzupełniać ew. oświadczenia i dokumenty na wniosek zamawiającego) na  
piśmie, faksem lub drogą elektroniczną. W przypadku, gdy oświadczenia, wnioski, 
zawiadomienia oraz informacje przekazane zostaną za pomocą faksu lub drogą 

elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich 
otrzymania,  

2) wykonawcy mogą składać zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia – 
zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba, że prośba o 
wyjaśnienia wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 3 dni przed terminem składania ofert,  

3) zamawiający nie odpowiada za wyjaśnienia udzielane Wykonawcom przez inne osoby i 
instytucje nieuprawnione do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami, 
niż wymienione w ust. 11, 

4) w szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie, przed 

upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść specyfikacji. Wszystkie takie 
modyfikacje staną się częścią specyfikacji, będą przesłane niezwłocznie do wszystkich 
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wykonawców, którym przekazano specyfikację oraz zostaną zamieszczone na stronie 
internetowej,  

5) zamawiający przedłuży termin składnia ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści specyfikacji 
niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. O przedłużeniu 
terminu zamawiający powiadomi niezwłocznie wszystkich wykonawców, którym przekazano 
specyfikację oraz zamieści informację na stronie internetowej. 

 

11. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami 

1) Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami ze strony zamawiającego jest:  

- pracownik  ZSEU –  Krystian Szatka oraz Bożena Niedbała  -  tel.  / fax. (32)2315236/ 
(32) 2314270, pok. Nr  119 lub 122,  piętro I,  godziny urzędowania: od poniedziałku do 
piątku od 8.00 do 14.00.  

 

12. Termin związania ofertą 

1) Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 

      

13. Opis sposobu przygotowania oferty: 

1) oferta powinna być sporządzona czytelnie, na formularzu ofertowym o treści ZAŁĄCZNIKA 

NR 1 do niniejszej specyfikacji. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji. Wszelkie 
wymagane dokumenty, o których mowa w ust. 9 stanowią załączniki do oferty. 

2) wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. 

3) oferta musi być sporządzona pisemnie w języku polskim. Wszelkie dokumenty 

obcojęzyczne załączone do oferty muszą być zaopatrzone w tłumaczenie na język polski i 
poświadczone przez wykonawcę, 

4) wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę, 

5) załączone do oferty dokumenty powinny być przedstawione odpowiednio w oryginale lub 
jako kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub uprawnionego 
przedstawiciela wykonawcy, 

6) wykonawca przygotowuje ofertę wraz z niezbędnymi załącznikami na swój koszt. Wszelkie 
inne koszty związane z uczestnictwem wykonawcy w niniejszym postępowaniu, aż do 
podpisania umowy, ponosi wyłącznie wykonawca, 

7) od uczestników postępowania oczekuje się starannego zapoznania się ze specyfikacją. 

Zamawiający odrzuci oferty, których treść nie będzie odpowiadać treści niniejszej 
specyfikacji lub (oraz) w przypadkach określonych w art. 89 ust. 1 ustawy pzp, 

8) oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie uniemożliwiającej zapoznanie się z treścią 
oferty przed terminem otwarcia ofert. Kopertę należy opatrzyć opisem: 

Oferta na organizację i przeprowadzenie na podstawie cywilnoprawnej umowy zlecenia 
usług w zakresie indywidualnego doradztwa zawodowego dla Uczniów i Uczennic ZSE-

U w Gliwicach w Projekcie „Szkoła zawodowa wehikułem do zatrudnienia” 
realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; Priorytet IX. Rozwój 
wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i 

jakości szkolnictwa zawodowego. 
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14. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

 
Oferty należy złożyć do dnia 03 stycznia 2012 r.  do godz. 12.30 w ZSE-U im. Króla 
Stanisława Augusta, ul. Kozielska 1 w Gliwicach, pok. 120 - sekretariacie szkoły. W przypadku 

ofert składanych listownie decyduje data i godzina wpływu do ZSE- U. 
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 03 stycznia 2012 r. o godz. 13.00 w siedzibie 
Zamawiającego, pok. Nr 119. 

 

15. Opis sposobu obliczania ceny: 

1) cenę oferty należy obliczyć uwzględniając zakres zamówienia określony w niniejsze j 
specyfikacji, 

2) oferowaną cenę należy podać jako cenę brutto w PLN w formularzu oferty - ZAŁĄCZNIK 
NR 1, 

3) cena określona przez wykonawcę w ofercie nie może ulec zmianie w czasie trwania umowy 
z zastrzeżeniem art. 144 ust. 1 ustawy pzp, 

 

16. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty 
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert: 

1) przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i ich 
znaczeniem: 

CZĘŚĆ Nr  1 NAZWA: Zajęcia  w ZSE-U im. Króla Stanisława Augusta, ul. Kozielska 1 w 
Gliwicach. 

Realizacja najwyżej 160 godzin doradztwa zawodowego z najwyżej 40 Uczniami i 
Uczennicami objętymi projektem 
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  

  85.31.23.20-8. 

3) Czas trwania lub termin wykonania: styczeń 2012 r. – 31 lipca 2013 r. 
4) Kryteria oceny ofert: 

 Cena - 100% 

 

CZĘŚĆ Nr  2 . NAZWA: : Zajęcia  w ZSE-U im. Króla Stanisława Augusta, ul. Kozielska 1 w 
Gliwicach. 
Realizacja najwyżej 160 godzin doradztwa zawodowego z najwyżej 40 Uczniami i 

Uczennicami objętymi projektem 
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  

  85.31.23.20-8. 

3) Czas trwania lub termin wykonania: styczeń 2012 r. – 31 lipca 2013 r. 

4) Kryteria oceny ofert: 

 Cena - 100% 

 

CZĘŚĆ Nr  3.  NAZWA:  Zajęcia  w ZSE-U im. Króla Stanisława Augusta, ul. Kozielska 1 w 
Gliwicach. 
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Realizacja najwyżej 160 godzin doradztwa zawodowego z najwyżej 40 Uczniami i 

Uczennicami objętymi projektem 
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  

  85.31.23.20-8. 

3) Czas trwania lub termin wykonania: styczeń 2012 r. – 31 lipca 2013 r. 

4) Kryteria oceny ofert: 

 Cena - 100% 

CZĘŚĆ Nr  4.   NAZWA: Zajęcia  w ZSE-U im. Króla Stanisława Augusta, ul. Kozielska 1 w 
Gliwicach. 

Realizacja najwyżej 160 godzin doradztwa zawodowego z najwyżej 40 Uczniami i 
Uczennicami objętymi projektem 
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  

  85.31.23.20-8. 

3) Czas trwania lub termin wykonania: styczeń 2012 r. – 31 lipca 2013 r. 
4) Kryteria oceny ofert: 

 Cena - 100% 

 
CZĘŚĆ Nr  5.  NAZWA:  Zajęcia  w ZSE-U im. Króla Stanisława Augusta, ul. Kozielska 1 w 
Gliwicach. 

Realizacja najwyżej 160 godzin doradztwa zawodowego z najwyżej 40 Uczniami i 
Uczennicami objętymi projektem 
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  

  85.31.23.20-8. 

3) Czas trwania lub termin wykonania: styczeń 2012 r. – 31 lipca 2013 r. 
4) Kryteria oceny ofert: 

 Cena - 100% 

 
CZĘŚĆ Nr  6.  NAZWA:  Zajęcia  w ZSE-U im. Króla Stanisława Augusta, ul. Kozielska 1 w 
Gliwicach. 

Realizacja najwyżej 160 godzin doradztwa zawodowego z najwyżej 40 Uczniami i 
Uczennicami objętymi projektem 
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  

  85.31.23.20-8. 

3) Czas trwania lub termin wykonania: styczeń 2012 r. – 31 lipca 2013 r. 
4) Kryteria oceny ofert: 

 Cena - 100% 

2) oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych 
przez wykonawców w zakresie wskazanego kryterium, 
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3) oferta spełniająca w najwyższym stopniu wyżej wymienione kryterium, otrzyma 

maksymalną liczbę punktów. Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać oferta to 
100 pkt., 

4) za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów,  

5) zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta jest zgodna z treścią SIWZ 
oraz ustawą pzp i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane powyżej 
kryterium wyboru. 

 

17. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty 
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego: 

1) z wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie zawarta 
umowa na warunkach określonych we wzorze umowy,  

2) podpisanie umowy nastąpi nie wcześniej niż po upływie 5 dni od dnia przesłania 

zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty po przedstawieniu przez 
wybranego wykonawcę dokumentów opisanych punktach 8 i 9. Ostateczny termin 
zawarcia umowy uzależniony jest od ostatecznego rozstrzygnięcia ewentualnych 
odwołań.  

3) zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem terminu, o którym mowa w pkt. 2, jeżeli 
złożono tylko jedną ofertę oraz nie odrzucono żadnej oferty i nie wykluczono żadnego 
wykonawcy. 

4) jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego lub nie wniesie w terminie wymaganego zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy (dotyczy tylko postępowań, w których wymagane jest 
wniesienie zabezpieczenia), zamawiający może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej 

spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny, chyba, że zachodzą 
przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy pzp, 

5) wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia w przypadku wyboru ich 
oferty jako najkorzystniejszej zobowiązani będą do złożenia w siedzibie zamawiającego - 

nie później niż dzień przed terminem podpisania umowy w sprawie udzielenia zamówienia 
publicznego - umowy o współpracy podmiotów działających wspólnie, 

6) w przypadku, gdy umowę podpisuje inna osoba/osoby niż wskazana(e) w dokumentach 
rejestrowych należy złożyć pełnomocnictwo do zawarcia umowy w imieniu wykonawcy. 

Pełnomocnictwo musi być udzielone przez osobę/osoby upoważnione zgodnie z wypisem 
z odpowiedniego rejestru 

 

18. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

1) Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
przez wykonawcę, 

 

19. Istotne postanowienia umowy 

1)  Istotne postanowienia umowy zawiera załączony do specyfikacji wzór umowy - 

ZAŁĄCZNIK NR 3 do specyfikacji.  
  

 



   

  str.8/8 

20. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania o 
udzielenie zamówienia 

1) W niniejszym postępowaniu stosuje się przepisy dotyczące odwołań, zgodnie z art.180-
198 ustawy pzp oraz skargi do sądu, zgodnie z art. 198a-198g ustawy pzp.      

  

 

21. Załączniki do specyfikacji 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTY 
ZAŁĄCZNIK NR 2 OŚW IADCZENIE 
ZAŁĄCZNIK NR 3 WZÓR UMOWY 

ZAŁĄCZNIK NR 4 WYKAZ OSÓB 
ZAŁĄCZNIK NR 5 OŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI 

 

 

 

Krystian Szatka 

Dyr. ZSE-U 

  

        data i podpis osoby upoważnionej 
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