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 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  

(SIWZ) 

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY 

o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 

ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 

2010, Nr 113, poz. 759  z późn. zm) 

 

 

W PRZEDMIOCIE: 

 

Przeprowadzenie zajęć dodatkowych z języka obcego 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. 

 

 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

(SIWZ) 

 

Oznaczenie sprawy: 1/2012 

 

Zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ustawa prawo zamówień 

publicznych (t. j. Dz. U. 2010, Nr 113, poz. 759) zwanej dalej ustawą określa się:  

 

I. ZAMAWIAJĄCY 

Zamawiającym jest 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  

 

II. TRYB POSTĘPOWANIA 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na 

podstawie art.11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (t. j. 

Dz. U. 2010, Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), z zachowaniem zasad określonych w niniejszej 

ustawie. 

Informacje uzupełniające: 

1. Wszelkie informacje przedstawione w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia przeznaczone są wyłącznie w celu przygotowania oferty i w żadnym 

wypadku nie powinny być wykorzystywane  w inny sposób. 



 

 

 

2 

 

2. Oferent winien zapoznać się z całością niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia. 

3. Wszystkie załączniki załączone do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia stanowią jej integralną część. 

4. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty ponosi Oferent.  

5. Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie 

posiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie.  

6. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za 

niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. W razie wykonawców 

występujących wspólnie powinien być wyznaczony pełnomocnik do reprezentowania.  

7. Ofertę stanowi wypełniony druk „OFERTA” z wypełnionymi załącznikami i 

wymaganymi dokumentami. 

8. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego może zostać unieważnione 

jedynie w przypadkach określonych w ustawie prawo zamówień publicznych.  

III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80580000-3 (oferowanie kursów językowych). 

1. Przedmiotem zamówienia jest Przeprowadzenie zajęć dodatkowych z języka 

obcego 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 

organizowanych przez Zamawiającego niżej wymienionych zajęć: 

a) Kurs język angielski zawodowy dla 180 osób (18 grup po 30 godzin na każdą grupę) 

łącznie 540 godz.  

b) Kurs język niemiecki zawodowy dla 20 osób (2 grupy po 30 godzin na każdą grupę ) 

łącznie   60 godz. 

c) Kurs język francuski zawodowy dla 20 osób (2 grupy po 30 godzin na każdą grupę ) 

łącznie 60 godz.  

 

Zamawiający zastrzega, że w toku realizacji projektu ogólna liczba grup nie ulegnie 

zmianie, może natomiast ulec zmianie liczba grup przewidzianych dla zajęć z 

poszczególnych języków.  

 

2. Uczestnikami projektu są uczniowie w Zespołu Szkół Ekonomiczno - Usługowych im. 

Króla Stanisława Augusta Poniatowskiego przy ul. Kozielskiej 1 w Gliwicach. 

 

3. Miejsce realizacji zajęć: siedziba Zespołu Szkół Ekonomiczno - Usługowych im. 

Króla Stanisława Augusta Poniatowskiego przy ul. Kozielskiej 1 w Gliwicach. 

4. Czas realizacji: w okresie marzec  2012 - czerwiec 2013 (rok szkolny 2011/2012) 

oraz wrzesień 2012- czerwiec 2013 (rok szkolny 2012/2013). Dokładne terminy i 

harmonogramy realizacji zajęć Zamawiający przekaże Wykonawcy. 

 

5. Charakterystyka zamówienia. 

a) grupy uczestników danego kursu liczą po  średnio 10 osób, 

b) grupy nie są podzielone ze względu na poziom zaawansowania językowego, obejmują 

poziom średnio zaawansowany.  

c) uczestnicy mają podstawy z języka obcego w komunikacji ogólnej, zatem celem tych 

zajęć, zgodnie z projektem „Szkoła zawodowa wehikułem do zatrudnienia” jest 

przeprowadzenie szkolenia w zakresie słownictwa i czynności typowo zawodowych w 

danym temacie na poziomie średnio zaawansowanego słownictwa. 
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d) zajęcia mogą być zaplanowane w godzinach popołudniowych od poniedziałku do 

piątku i w godzinach rannych w soboty i niedzielę  z uwagi na fakt, że uczestnikami 

projektu są uczniowie ponadgimnazjalnej szkoły zawodowej, 

e) rekrutację osób do projektu prowadzi Zamawiający, 

  

f) szczegółowy harmonogram zajęć zostanie przekazany przez Zamawiającego w 

terminie nie dłuższym niż 7 dni przed rozpoczęciem zajęć, zgodnie z wytycznymi w 

zakresie realizacji projektu „Szkoła zawodowa wehikułem do zatrudnienia”,  

g) na Wykonawcy spoczywa konieczność oznakowania wszystkich prezentacji 

multimedialnych i materiałów szkoleniowych poprzez umieszczenie logo według 

wytycznych opisanych w aktualnej wersji „Wytycznych dotyczących oznaczania 

projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”, oraz logo projektu. 

Powyższe logotypy Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć wcześniej, 

h) Wykonawca przeprowadzi test wstępny i końcowy  z zakresu zrealizowanego 

programu i wydanie imiennych zaświadczeń o ukończeniu kursu językowego. W razie nie 

zdania lub nie przystąpienia do egzaminu przez uczestnika w pierwszym terminie 

Zamawiający przewiduje termin poprawkowy, który ustala z Wykonawcą. Zamawiający 

przewiduje również 1 godz. na grupę konsultacji dodatkowych dla uczniów nieobecnych 

na zajęciach. 

6. Inne warunki realizacji zamówienia. 

a) przeprowadzenie zajęć szkoleniowych z wykorzystaniem form wykładowych oraz 

ćwiczeń praktycznych z użyciem odpowiednich materiałów zgodnych z tematyką 

szkolenia wskazaną i zatwierdzoną przez Zamawiającego, 

b) Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania materiałów szkoleniowych w 

jednym egzemplarzu  i przekazania go Zamawiającemu najpóźniej na 5 dni  przed 

rozpoczęciem danego kursu. Zamawiający zastrzega sobie prawo do powielenia 

przekazanego egzemplarza materiałów szkoleniowych i przekazania ich uczestnikom 

szkolenia, na co Wykonawca wyrazi zgodę,  

c) dyspozycyjność w godzinach wskazanych przez Zamawiającego w opisie przedmiotu 

zamówienia, 

d) Wykonawca obowiązany jest zapewnić kadrę o odpowiednim wykształceniu i 

doświadczeniu w prowadzeniu szkoleń, w tym przy użyciu nowoczesnych technologii np. 

tablic interaktywnych, 

e) Wykonawca obowiązany jest przedstawić Zamawiającemu pisemne oświadczenie od 

osób przedstawionych w wykazie kadry, że są w stanie wykonać przedmiot zamówienia w 

terminach określonych przez Zamawiającego, 

f) umożliwienie przeprowadzenia niezapowiedzianych kontroli realizowanego kursu w 

miejscu ich odbywania przez osobę wyznaczoną przez Zamawiającego, 

g) zapewnienie ciągłości prowadzenia szkoleń w terminach wskazanych przez 

Zamawiającego, 

h) zapewnienie zastępstwa w przypadkach kiedy wybrany trener/szkoleniowiec nie może 

z przyczyn obiektywnych poprowadzić zajęć, 

i) wyznaczenia osoby do kontaktu tzw. Kierownika szkolenia z Zamawiającym, 

odpowiedzialnej za dbałość o wysoką jakość zajęć i upoważnionej do podejmowania 

wiążących decyzji w kwestiach związanych z realizowanymi kursami, 

j) przygotowania i prowadzenia dokumentacji ze szkoleń, w tym list obecności, 

dzienników kursów, sprawozdań z przeprowadzonych kursów i testów zgodnie z wzorami 

przekazanymi przez Zamawiającego i przekazania ich Zamawiającemu. 

k) cena zaoferowana przez Wykonawcę w ofercie przetargowej nie ulegnie 

podwyższeniu przez cały okres obowiązywania umowy. 
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l) płatność nastąpi w ciągi 30 dni po wystawieniu faktury po zakończeniu każdej edycji 

danego kursu, jednakże Zamawiający zastrzega, że w przypadku braku środków na 

rachunku Projektu w wymaganym terminie płatności, zapłata nastąpi niezwłocznie po 

otrzymaniu kolejnej transzy dotacji rozwojowej. 

m) świadczenie usług przeprowadzenia kursów języka obcego zawodowego będzie 

odbywało się sukcesywnie w okresie obowiązywania umowy. 

n) Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom. W takim 

przypadku Wykonawca jest obowiązany w Formularzu ofertowym wskazać te części 

zamówienia, które powierzy podwykonawcom. 

7. Oferty częściowe i wariantowe: 

a) nie dopuszcza się składania ofert  częściowych, 

b) nie dopuszcza się składania ofert  wariantowych. 

 

 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Od podpisania umowy do 30 czerwca 2013 roku.  

V. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW  

1. Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy, o udzielenie niniejszego zamówienia mogą 

ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

b) posiadania wiedzy i doświadczenia:  

-   Wykonawca wykonał lub wykonuje co najmniej trzy usługi szkoleniowe (minimum 200 

godzin szkoleniowych przypadających na każdą z usług)  specjalistyczną dedykowaną 

dowolnej grupie zawodowej lub odpowiadającą swoim rodzajem usłudze stanowiącej 

przedmiot zamówienia dla grupy szkoleniowej składającej się z minimum 10 

uczestników w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Podana wartość  (minimum 

200 godzin) musi wynikać z jednej umowy/kontraktu zawartej z jednym podmiotem.  

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia: 

-       kadrą o odpowiednim wykształceniu i doświadczeniu w prowadzeniu szkoleń 

poświadczone odpowiednimi dokumentami z uwzględnieniem: 

- niezbędnych kwalifikacji, zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 

dnia 12 marca 2009 r. (Dz.U. z 2009 r. Nr 50 poz. 400) w sprawie szczegółowych 

kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, 

- lektorzy posiadający co najmniej 3 – letnie udokumentowane doświadczenie w 

prowadzeniu zajęć/kursów językowych z zakresu języka angielskiego, niemieckiego lub 

francuskiego. Zamawiający dopuszcza lektorów mających doświadczenie w prowadzeniu 

szkoleń ogólnych bądź specjalistycznych dedykowanych dla innych grup zawodowych.  

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

2. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie 

podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 

ustawy. 

3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie 

od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji 

zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami 

niezbędnymi do realizacji zamówienia. W tym celu Wykonawca winien dołączyć do 
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oferty w szczególności pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu 

zamówienia. 

4. Jeżeli wykonawca wykazując spełnienie warunku, o którym mowa w Rozdz. V ust. 1 

pkt. b) SIWZ, polega na zasobach innych podmiotów, zobowiązany jest wykazać, że w 

stosunku do tych podmiotów brak jest podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

5. Na potwierdzenie spełnienia opisanych powyżej warunków Zamawiający żąda 

dokumentów określonych  w rozdz. VI SIWZ. 

6. Nie wykazanie spełnienia powyższych warunków będzie skutkowało 

wykluczeniem z postępowania zgodnie z art. 24 ustawy. 

Ocena powyższych warunków zostanie dokonana na podstawie kryterium spełnia - nie spełnia 

w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wskazanych w rozdz. VI 

niniejszej SIWZ. 

 

VI. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY  W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW 

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 

22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych  Zamawiający żąda następujących 

dokumentów:  

a) dokument potwierdzający rejestr firmy, 

b) dokumenty potwierdzające uprawnienia instytucji szkoleniowych w zakresie realizacji 

określonych kierunków szkoleń, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich 

uprawnień, 

c) oświadczenie Wykonawcy, na podstawie art. 44 u.p.z.p. o spełnianiu warunków udziału 

w niniejszym postępowaniu wg załącznika nr 5. 

d) wykazu wykonanych usług zgodnie z zapisem z rozdz. V ust. 1b) SIWZ wraz z 

referencjami wg załącznika nr 7, 

e) wykazu kadry dydaktycznej, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wg 

załącznika nr 8 , 

2. W celu wykazania podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 

o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych  Zamawiający 

żąda: 

a) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia wg załącznika nr 6. 

b) aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 

rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 

ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 

ustawy, 

c) oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 

24 ust. 1-2 ustawy pzp wg załącznika nr 6,  

3. Wykonawcy zagraniczni: 

a) jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentu, o którym mowa w rozdz. VI ust.2 pkt b) 

niniejszej SIWZ, składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, potwierdzający odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie 

ogłoszono upadłości.  

b) jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w rozdz. VI ust. 2 pkt 
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b) SIWZ zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed 

notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 

zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w 

którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 

c) dokument, o którym mowa w rozdz. VI ust.2 pkt b) SIWZ należy składać w formie 

oryginału, odpisu, wypisu, wyciągu lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem 

przez Wykonawcę, składanej wraz z tłumaczeniem na język polski. 

d) dokument, o którym mowa w rozdz. VI ust.2 pkt b) SIWZ powinien być wystawiony 

nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

4. Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia 

(konsorcjum) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

a) przepisy ustawy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

b) oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

winna zawierać dokumenty  i oświadczenia wymienione wyżej: 

 z rozdz. VI ust. 2 pkt b) SIWZ dla każdego podmiotu z osobna, 

 pozostałe dokumenty mogą zostać złożone wspólnie SIWZ. 

c) Wykonawcy działający wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie 

umowy. 

d) jeżeli oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający 

będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy 

regulującej współpracę tych Wykonawców. 

5. Ponadto do oferty należy załączyć następujące dokumenty: 

a) formularz oferty wraz z załącznikami – załącznik nr 1 do SIWZ. 

b) dokumenty potwierdzające uprawnienia osób podpisujących ofertę Wykonawcy do 

działania w jego imieniu (w tym także pełnomocnictwa), o ile uprawnienia te nie 

wynikają z dokumentów rejestrowych. Pełnomocnictwo powinno zostać złożone albo w 

formie oryginału albo w formie kserokopii notarialnie poświadczonej za zgodność z 

oryginałem. 

c) W przypadku Wykonawcy będącego spółką cywilną należy złożyć obowiązującą 

umowę spółki cywilnej. 

 

VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z 

WYKONAWCAMI 

1. Wszystkie oświadczenia i dokumenty należy przekazywać pisemnie.  

2. Dopuszcza się przekazywanie informacji telefaksem lub drogą elektroniczną. 

Wszelkie zapytania do w/w zamówienia należy przesłać w formie elektronicznej  na 

podany adres e-mail: projekt@zseu.gliwice.pl, tel/fax: 32/231 42 70, . W przypadku 

przekazywania przez Wykonawców informacji w formie faksu lub e-mail należy 

niezwłocznie przesłać oryginał dokumentu listem lub doręczyć do siedziby 

Zamawiającego. 

3. Oferty jednak złożone być mogą jedynie w formie pisemnej. 

 

VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM. 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
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IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni (rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania 

ofert).  

 

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

1. Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę. 

2. Ofertę należy złożyć, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej w języku polskim, 

pismem czytelnym, trwałym środkiem pisarskim. 

3. Dokumenty składające się na ofertę należy składać w formie oryginałów lub 

kserokopii dokumentów potwierdzonych (każda strona) własnoręcznym podpisem osoby 

podpisującej w imieniu Wykonawcy ofertę z adnotacją „za zgodność z oryginałem”. 

4. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej 

kopii dokumentu, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub 

budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości. 

5. Niezależnie od powyższego zastrzeżenia, pełnomocnictwo musi zostać złożone w 

formie oryginału lub poświadczonej notarialnie kserokopii. 

6. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na 

język polski, poświadczonym przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem. 

7. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 

8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert w wersji elektronicznej. 

9. Oferta winna zawierać, co najmniej następujące informacje: 

a) dane o Wykonawcy (nazwę Wykonawcy, NIP, dokładny adres, telefon, faks),  

b) przedmiot oferty, 

c) cenę brutto przedmiotu oferty podaną w złotych polskich; cena brutto powinna 

obejmować wykonanie całego przedmiotu oferty wraz z podatkiem VAT. Cena powinna 

być określona cyfrowo i słownie. W razie rozbieżności będzie przyjmowana cena 

określona słownie, 

d) szczegółowy wykaz załączonych dokumentów. 

e) Wykonawca w ramach oferty może wypełnić formularz ofertowy wg wzoru 

stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ albo sporządzić własny, z zastrzeżeniem zakazu 

zmian merytorycznych zapisów ww. wzoru. 

10. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby 

(osób) podpisującej ofertę. 

11. Karty oferty powinny być spięte w sposób gwarantujący jej trwałość. Zaleca się 

ponumerowanie zapisanych stron. 

12. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. 

Zamawiający nie przewiduje możliwości zwrotu kosztów przygotowania oferty 

przetargowej. Wykonawca powinien zapoznać się z całością SIWZ, której integralną 

część stanowią załączniki. 

13. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie. 

14.  Oferty winny być złożone w zamkniętej kopercie, z opisem „przetarg 

nieograniczony- Przeprowadzenie zajęć dodatkowych z języka obcego 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.”  oraz 

pełną nazwę z dokładnym adresem Wykonawcy - zawierającej wewnątrz całościową 

ofertę Wykonawcy w niniejszym postępowaniu. 

15. W przypadku braku powyższych informacji, Zamawiający nie ponosi 

odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku np. przypadkowe otwarcie ofert 
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w przypadku składania ofert przed wyznaczonym terminem składania, a w przypadku 

składania oferty pocztą lub pocztą kurierską za jej nie otwarcie  w trakcie sesji otwarcia 

ofert. 

16. Wszystkie załączniki (w tym także wzór umowy) stanowią integralną część niniejszej 

SIWZ. 

17. Oferta tzn. formularz ofertowy i wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia 

muszą być podpisane przez osobę albo osoby upoważnione do reprezentowania 

Wykonawcy. W przypadku, gdy osoba podpisująca ofertę w imieniu Wykonawcy nie jest 

wpisana do właściwego rejestru jako osoba upoważniona do reprezentacji, musi 

przedstawić pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy oraz jego 

reprezentowania i zaciągania zobowiązań finansowych. 

18. Oferty nie odpowiadające zasadom określonym w ustawie oraz nie spełniające 

warunków ustalonych w niniejszej SIWZ zostaną odrzucone. 

 

XI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT  

1. Oferty należy składać na adres Zamawiającego: 

Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych im. Króla Stanisława Augusta Poniatowskiego 

44-100 Gliwice, ul. Kozielska 1 

2. Nie później niż do dnia 07 marca  2012  roku do godz.09.00, w pokoju nr 120 

(sekretariat szkoły).  

3. Otwarcie ofert nastąpi dnia 07 marca 2012 roku o godz. 11.30, w siedzibie 

Zamawiającego w pokoju nr 119.  

4. Wszystkie oferty złożone po podanym powyżej terminie zostaną zwrócone bez 

otwierania. 

5. Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę, pod warunkiem że 

Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu 

oferty przed terminem otwarcia ofert. 

6. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu powinno być przygotowane, 

opieczętowane i oznakowane określeniami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. 

7. Oferent nie może wycofać i wprowadzać zmian  w ofercie po upływie terminu do 

składania ofert.  

8. Jeżeli Wykonawca zastrzega niejawność informacji stanowiących treść oferty, na 

podstawie art. 8 ust. 3 ustawy zobowiązany jest podać w Formularzu ofertowym – 

załącznik nr 2 do SIWZ, odpowiednią informację oraz wpiąć dokumenty, których treść 

stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa, w nieprzejrzyste opakowanie z dopiskiem 

„NIEJAWNE”. Tajemnicę przedsiębiorstwa stanowią wyłącznie informacje  w 

rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wykonawca nie może 

zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. 

 

XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

1. Przez cenę oferty Zamawiający rozumie cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia 

zgodnie z wymogami Zamawiającego.  

2. Podana w ofercie cena ofertowa musi być ceną brutto z podaniem stawki godzinowej 

(załącznik nr 2 do SIWZ) i  musi uwzględniać wszystkie wymagania  niniejszej SIWZ 

oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu należytej oraz 

zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia,  z 

uwzględnieniem kosztów transportu do miejsca usługi, oraz wszystkich opłat i podatków 

(w tym podatku od towarów i usług).  

3. Cena musi być ostateczna po uwzglednieniu wszystkich rabatów i upustów 

udzielanych Zamawiającemu przez Wykonawcę na czas trwania umowy. Skutki 



 

 

 

9 

 

finansowe błędnego obliczenia ceny oferty, wynikające z nie uwzględnienia wszystkich 

okoliczności, które mogą wpływać na cenę, obciążają wyłącznie Wykonawcę. 

4. Cena powinna być podana cyfrowo i słownie. 

5. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczki. Wymóg udzielenia zaliczki zawarty 

w ofercie spowoduje jej odrzucenie. 

6. Rozliczenie Zamawiającego z Wykonawcą będzie się odbywało na podstawie liczby 

godzin przepracowanych wynikających z ceny ofertowej brutto. 

7. Cena oferty (i wszystkie jej składniki) powinna być wyrażona w PLN (złotych 

polskich) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

8. Wykonawca przygotowując ofertę winien zastosować właściwe stawki podatku VAT 

dla ww. usług. Zastosowanie stawek podatku VAT niezgodnie z  przepisami 

obowiązującym i w momencie składania oferty, spowoduje odrzucenie oferty 

Wykonawcy. 

 

XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ 

PRZY WYBORZE OFERTY 

Cena ofertowa – 100% 

Oferta najtańsza spośród ofert nieodrzuconych otrzyma 100 punktów, Pozostałe 

proporcjonalnie mniej według formuły: 

     najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych 

----------------------------------------------------------------- x 100= ilość punktów 

     cena oferty badanej nieodrzuconej 

Zamawiający przyzna zamówienie wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom 

określonym w ustawie prawo zamówień publicznych i spełnia wymagania niniejszej SIWZ 

oraz została uznana za najkorzystniejszą, według przyjętych kryteriów oceny ofert.  

 

XIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W 

SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zostanie powiadomiony o wyborze oraz 

terminie i miejscu podpisania umowy wg formularza załączonego do SIWZ (załącznik nr 3 

wraz załącznikami).  

 

XV. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY  

nie dotyczy  

 

XVI. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ 

WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY  

1. Według formularza umowy załączonego do SIWZ (załącznik nr 3 wraz 

załącznikami). 

2. Warunki zmiany umowy: 

a) Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian w umowie. Zmiana umowy 

może być dokonana w granicach wyznaczonych przepisami ustawy, w tym art. 144 

ustawy, wyłącznie za zgodą stron, w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  

b) Zmiany umowy mogą nastąpić w następujących przypadkach:  

 Zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej.  

 Zaistnienia siły wyższej (np. powódź, pożar, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, 

przerwy w dostawie energii elektrycznej) mającej wpływ na realizację umowy.  

 Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ 

na realizację umowy, w tym zmiany ustawowej stawki podatku VAT.  
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 Wystąpienia niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy istotnych okoliczności, 

których nie można było przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności, które mają 

wpływ na terminy realizacji zamówienia. 

 

XVII. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCY W 

TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia 

doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów 

ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI „Środki ochrony 

prawnej” ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 

2010, Nr 113, poz. 759 z późń. zm.). 

 

Załączniki: 

Załączniki składające się na integralną część specyfikacji: 

1) Formularz oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do 

niniejszej SIWZ, 

2) wypełniony wykaz cen jednostkowych sporządzony według wzoru stanowiącego 
Załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ, 

3) oświadczenie  o akceptacji wzoru umowy (Załącznik nr 3 do SIWZ) zawarte jest w 
formularzu oferty stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ, 

4) oświadczenie dotyczace udziału podwykonawców w postepowianiu sporządzone na 

podstawie wzoru stanowiącego Załacznik nr 4 do SIWZ, 

5) oświadczenie wykonawcy, na podstawie art. 44 u.p.z.p. o spełnianiu warunków 

udziału w niniejszym postępowaniu, sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego 
Załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ, 

6) oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie 

art. 24 ust. 1-2 u.p.z.p., sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do 
niniejszej SIWZ,  

7) wykaz wykonanych usług według formularza stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ, 

8) wykaz kadry dydaktycznej według formularza stanowiące Załącznik nr 8.  

ZATWIERDZAM 
Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomiczno - Usługowych 

Krystian Szatka 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


