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Załącznik nr 1 do SIWZ – formularz oferty 
 
 

Nr postępowania: 1/2012 

FORMULARZ OFERTY 

 
NAZWA WYKONAWCY:…………………..……………………………………………… 

FORMA PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI: ......................................................................  

ADRES:………………………………………………………………………………………. 

POWIAT:…………………………………WOJEWÓDZTWO ……………………………. 

TEL./FAX/ E-MAIL………………………………………………………………………….. 

NIP…………………………………. REGON:……………………………………………… 

BANK/ NR RACHUNKU 

…………………………………………………………………………. 

Do: Nazwa i siedziba Zamawiającego: 

Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych im. Króla Stanisława Augusta Poniatowskiego,       

44-100 Gliwice, ul. Kozielska 1 

 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego 

przedmiotem 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 , oferujemy wykonanie przedmiotu 

zamówienia, zgodnie z zasadami określonymi  w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia: 

Wartość oferty brutto:………………….zł (słownie złotych: ...........................................)  

tym należny podatek od towarów i usług VAT w wysokości ..............zł, (słownie 
....................................zł). 

1. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków 

Zamówienia uznajemy się za związanych określonymi w niej zasadami postępowania –  

terminach i pod warunkami w niej określonymi. 

2. OŚWIADCZAMY, iż uzyskaliśmy wszystkie niezbędne informacje do 

przygotowania oferty i realizacji zamówienia. 

3. DEKLARUJEMY, że wszystkie oświadczenia i informacje zamieszczone w 

niniejszej ofercie są kompletne, prawdziwe i rzetelne. 

4. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy. Zobowiązujemy 

się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach w niej 

określonych, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

5. OŚWIADCZAMY, iż tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które nie mogą być udostępnione innym 
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uczestnikom postępowania stanowią informacje zawarte w następujących dokumentach: 

(podać strony Oferty) .............................. – dołączone do oferty w oddzielnej kopercie. 

6. OŚWIADCZAMY, że przystąpimy do realizacji przedmiotu zamówienia w terminie 

7 dni od dnia zawarcia umowy. 

7. OŚWIADCZAMY, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas 

wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

8. Zamówienie objęte ofertą zamierzamy wykonać sami* 

9. Następujące części zamówienia zamierzamy zlecić podwykonawcom:* 

1. ............................................ 

2. ............................................ 

3. ............................................ 

10. W przypadku udzielenia nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w 

miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

11. Załącznikami do niniejszej oferty są: 

1. ……………………………………………………………………………………… 

2. ……………………………………………..……………………………………… 

3. ............................................................................................................................. ........ 

4. ……………………………………………………………………………………… 

 

5. ……………………………………………………………………………………… 

6. ……………………………………………..……………………………………… 

7. ............................................................................................................................. ........ 

8. ……………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

Miejscowość, ……………………., dnia ……………………2012 r. 

…………………………………………. 

 podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy 
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Załącznik nr 2 do SIWZ – formularz cenowy  
Nr postępowania: 1/2012 

 

 

  

 

 

 

 

FORMULARZ CENOWY 

 

Przedmiot 

zamówienia – 

nazwa szkolenia 

Przeprowadzenie 

zajęć 

dodatkowych z 

języka obcego 

zawodowego 

Cena 

jednostkowa 

netto za 1h 

kursu 

Ilość 

godzi

n 

Cena netto za łączną 

ilość godzin 

przeprowadzonego 

kursu 

Podat

ek 

VAT 

Cena brutto za łączną 

ilość godzin 

przeprowadzonego 

kursu 

Kurs język 

angielski 
zawodowy  

………… 540 ………… ….. ………… 

Kurs język 

niemiecki 
zawodowy  

………… 60 ………… ….. ………… 

Kurs język 

francuski 
zawodowy 

………… 60 ………… ….. ………… 

Ogółem: ………… 660 ………… ….. ……………..
1
 

 

 

Miejscowość, ……………………., dnia ……………….……2012 r. 

  

 

…………………………………………. 

podpis osoby/osób   upoważnionych   do reprezentowania Wykonawcy 

 

                                                   

1
  W formularzu oferty (załącznik nr 1 do SIWZ) Wykonawca podaje cenę ogółem  

brutto ogółem za przeprowadzenie 660 godzin kursów z języka obcego zawodowego (22 grupy 

po 30 godzin na każdą z grup) . 

(Pieczęć Wykonawcy) 
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Załącznik nr 3 do SIWZ – wzór umowy 
Nr postępowania: 1/2012 

 

WZÓR  U M O W Y 

Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym istotnych  

postanowień wzoru umowy i SIWZ.  

 

zawarta w Gliwicach w dniu………………. pomiędzy:  Zespołem Szkół Ekonomiczno-Usługowych im. 

Króla Stanisława Augusta Poniatowskiego 44-100 Gliwice, ul. Kozielska 1, reprezentowanym przez  Pana  
Krystiana Szatkę – Dyrektora,  

zwaną dalej Zamawiającym a: 

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

………………………………………………………………zwanym     dalej Wykonawcą 
reprezentowanym przez …………………………………….. 

w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. 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, zgodnie z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 nr 113, poz.759 z 
późn. zm.), o następującej treści: 

§ 1. 

Przedmiot umowy. 

1. W wyniku przeprowadzonej procedury postępowania o zamówienie publicznego 

przeprowadzonego  w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 

stycznia 2004 r.  prawo zamówień publicznych, Wykonawca przyjmuje do realizacji 

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 , zgodnie  z ofertą 

Wykonawcy, stanowiącą integralną część niniejszej Umowy. 

2. Przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1 obejmuje przeprowadzenie zajęć 

dodatkowych z języka obcego zawodowego w wymiarze 660 godzin: 

a) Kurs język angielski zawodowy dla – 540 godzin, 

b) Kurs język niemiecki zawodowy – 60 godzin, 

c) Kurs język francuski zawodowy – 60 godzin, 

w siedzibie Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych im. Króla Stanisława Augusta Poniatowskiego 44-

100 Gliwice, ul. Kozielska 1    

 

3.  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.  
 

4. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia oraz odpowiednie                                                                                                                                              

kwalifikacje i warunki do należytego wykonania przedmiotu niniejszej umowy oraz 

dysponuje osobami, posiadającymi niezbędną wiedzę i doświadczenie, wymagane do 

należytego wykonania przedmiotu niniejszej umowy. 
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§ 2. 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi, o której mowa w § 1  dla 220 

uczestników  w okresie od podpisania umowy do 30 czerwca 2013 r. 

2. Zamawiający przedstawi i dostarczy Wykonawcy Harmonogram szkolenia nie później 

niż 7 dni przed planowanym termin rozpoczęcia szkolenia. Zamawiający zastrzega sobie 

prawo dokonywania zmian w Harmonogramie, o którym mowa i powiadomienia o 

powyższym Wykonawcy w odpowiednim terminie.   

3. Wykonawca przeprowadzi kursy języka obcego zawodowego objęty niniejszą umową 

obejmujący 660 godzin zajęć szkoleniowych,  przy czym jedna godzina szkoleniowa 

wynosi 45 min.   

4. Wykonawca przeprowadzi szkolenia objęte niniejszą umową zgodnie z zakresem 

tematycznym zawartym w Programie kursu, dostarczonym przez Zamawiającego 

5. Miejscem przeprowadzenia szkolenia jest siedziba Zamawiającego. 

6. Zamawiający przekaże Wykonawcy imienny wykaz uczestników kursów. 

7. Po zakończeniu każdego miesiąca kursu strony sporządzą protokół zdawczo – 

odbiorczy usługi, stwierdzający należyte wykonanie przedmiotu niniejszej umowy, który 

to protokół stanowi podstawę do wystawienia faktury VAT/rachunku. 

§ 3. 

Wykonawca zobowiązuje się do: 

1. Przeprowadzenia kursu zgodnie z Programem zatwierdzonym przez Zamawiającego. 

2. Przeprowadzenia szkolenia z zastosowaniem nowoczesnych środków dydaktycznych, 

wykorzystywanych do nauki języka obcego zawodowego,  

3. Przekazania Zamawiającemu jednego egzemplarza materiałów szkoleniowych z 

zakresu kursu objętego przedmiotem niniejszego przedmiotu zamówienia. Wykonawca 

wyraża zgodę na powielenie materiałów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym 

przez Zamawiającego w celu ich udostępnienia i przekazania uczestnikom kursów 

stanowiących przedmiot niniejszej umowy.  

4. Uwzględnienia w programie zajęć wszystkich dni tygodnia tzn. od poniedziałku do 

niedzieli, z wyłączeniem świąt, przy czym zajęcia w dni powszednie tzn. od poniedziałku 

do piątku powinny się rozpoczynać nie wcześniej niż po zakończeniu przez uczestników 

projektu zajęć w szkołach. 

5. Bieżącego informowania na piśmie Zamawiającego o każdorazowej zmianie   

harmonogramu zajęć, o którym mowa w § 2 ust. 2 niniejszej umowy. Zmiana 

harmonogramu może nastąpić wyłącznie za zgodą  Zamawiającego po pisemnym 

uzasadnieniu Wykonawcy. 

6. Prowadzenia dokumentacji przebiegu szkolenia tj.: 

d) prowadzenia list obecności według wzoru przekazanego przez Zamawiającego,  

e) sprawozdań z przeprowadzonych szkoleń według wzoru przekazanego przez 

Zamawiającego, 

f) przeprowadzenia sprawdzianów i testów na początku i zakończenie kursu.  

7. Umożliwienia Zamawiającemu oraz organom nadzoru i kontroli, prawa wglądu do 

dokumentów związanych z realizacją przedmiotowego kursu. 

8. Niezwłocznego informowania Zamawiającego imiennie o nieobecności na szkoleniu 

osób skierowanych przez Zamawiającego, nie zgłoszeniu się tych osób na szkolenie lub 

też rezygnacji z uczestnictwa w kursie w trakcie trwania - pod rygorem odmowy przez 

Zamawiającego zapłaty w odniesieniu do tych osób. 

9.  Przekazywania Zamawiającemu, oryginału listy obecności uczestników kursu za 

miesiąc poprzedni, nie później niż do trzeciego dnia każdego następnego miesiąca,  

10. Niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego o wszelkich okolicznościach 

mających wpływ na realizacje niniejszej umowy. 
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§ 4. 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za kompletne, rzetelne i terminowe wykonanie 

niniejszej umowy.  

2. Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego o każdej 

nieobecności lub innym przypadku uniemożliwiającym Wykonawcy przeprowadzenie  

szkolenia zgodnie z harmonogramem danego kursu, o którym mowa w § 2 ust. 2 

niniejszej Umowy, co najmniej na 3 dni przed przewidywaną nieobecnością lub 

niemożliwością przeprowadzenia zajęć w terminach ustalonych w Harmonogramie.  

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2  Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia 

zastępstwa lub zorganizowania zajęć zastępczych  w innym terminie  i uzyskania na to 

zgody Zamawiającego bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu.   

§ 5. 

1. Zamawiający ma prawo do: 

a) dokonania kontroli przebiegu i sposobu prowadzenia szkolenia w celu sprawdzenia 

należytego wykonania  przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej 

umowy, w szczególności pod kątem rzetelności, terminowości i kompletności.  

b) uczestnictwa w teście przeprowadzonym dla uczestników kursu na koniec kursu.  

2. Zamawiający zobowiązany jest do: 

a) monitorowania przebiegu kursu i ewaluację kursu, 

b) przeprowadzania ankiety wśród uczestników kursu w celu sprawdzenia rezultatów i 

efektywności szkolenia. 

c) monitorowania obecności uczestników, 

d) przechowywania dokumentacji kursów. 

§ 6. 

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas od …………….do 30.06.2013 r.  

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania niniejszej umowy ze skutkiem 

natychmiastowym w przypadku: 

a) nieusprawiedliwionego niestawiennictwa Wykonawcy na szkoleniu lub 

nieusprawiedliwionego nie przeprowadzenia zajęć szkoleniowych w terminach 

ustalonych w Harmonogramie, o którym mowa w § 2 ust. 2 niniejszej umowy i braku 

zapewnienia zastępstwa lub zorganizowania zajęć zastępczych, 

b) w każdym przypadku stwierdzenia niewykonania lub nienależytego wykonania  

przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej umowy, w szczególności  w 

przypadku stwierdzenia niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy, o 

którym mowa w § 5 pkt. 1 niniejszej umowy, 

c) w przypadku negatywnego wyniku ankiety (poniżej 2 w skali 5 punktów)  

przeprowadzonej przez Zamawiającego wśród uczestników kursu, o której mowa  w § 5 

ust. 2 pkt. b). 

3. Niezależnie od uprawnienia, o którym mowa w ust. 2, Zamawiającemu przysługuje 

prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w przypadku, o którym mowa w art. 145 

ustawy Prawo zamówień publicznych. 

§ 7. 

1. Ogólna  wartość przedmiotu umowy określonego w § 1 wynosi:   

…………………………………. brutto (słownie: ……………………….……………..) 

2. Płatność nastąpi w ciągi 30 dni po wystawieniu faktury po zakończeniu każdego 

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

na koncie Projektu w wymaganym terminie płatności, zapłata nastąpi niezwłocznie po 

otrzymaniu kolejnej transzy dotacji rozwojowej. 



 

 

 

7 

 

3. Podstawą do wystawienia faktury VAT/rachunku jest protokół zdawczo – odbiorczy 

podpisany przez obie strony umowy i stwierdzający należyte wykonanie przez 

Wykonawcę przedmiotu niniejszej umowy.  

4. Wynagrodzenie określone w niniejszej umowie stanowi jedyne wynagrodzenie 

przysługujące Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy i obejmuje wszelkie koszty 

związane z jego realizacją  wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy z tego tytułu.  

§ 8. 

1. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi lub przerwie wykonywanie przedmiotu umowy  z 

przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego, zapłaci Zamawiającemu karę umowną 

w wysokości 2 % ogólnej wartości umowy brutto określonej w § 7 ust. 1 niniejszej 

umowy. 

2. W przypadku opóźnienia z rozpoczęciem lub zakończeniem szkolenia w stosunku do 

terminów określonych w Harmonogramie, o którym mowa w § 2 ust. 3 niniejszej umowy  

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w 

wysokości 2 % wynagrodzenia  umownego brutto, określonego w § 7 ust 1, za każdy 

dzień opóźnienia 

3. Strony umowy ustalają, iż w przypadku, gdy Wykonawca opóźni się z rozpoczęciem 

lub zakończeniem wykonania usługi powyżej 7 dni w stosunku do terminów określonych                 

w Harmonogramie, o którym mowa w § 2 ust. 3 niniejszej umowy,  Zamawiający ma 

prawo do odstąpienia od niniejszej umowy bez wyznaczania terminu dodatkowego do 

wykonania usługi. W takiej sytuacji Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną  

w wysokości 50% wartości wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 7 ust. 1 

niniejszej umowy. 

4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za każdy przypadek niewykonania 

lub nienależytego wykonania obowiązków określonych w niniejszej umowie, w 

szczególności obowiązków, o których mowa w § 3 i 4 niniejszej umowy, w wysokości 

100 zł za każdy przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania  umowy.  

5. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wartości 

wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy z tytułu  

rozwiązania umowy przez Zamawiającego ze skutkiem natychmiastowym w 

przypadkach, o których mowa w § 6 ust. 2 niniejszej umowy. 

6. Jeżeli szkoda przewyższa wysokość kar umownych określonych w niniejszym 

paragrafie, stronie uprawnionej przysługuje roszczenie o zapłatę odszkodowania 

uzupełniającego do wysokości szkody. 

7. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu 

wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy. 

§ 9. 

Odpowiedzialnymi za realizację niniejszej umowy Strony ustalają następujące osoby:  

a) w imieniu Zamawiającego – …………………………………………. 

b) w imieniu Wykonawcy – ……………………………………………. 

§ 10. 

W sprawach nie unormowanych niniejszą umową, a dotyczących jej przedmiotu, mają 

zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

§ 11. 

Ewentualne sprawy sporne wynikłe na tle wykonywania niniejszej umowy po wyczerpaniu 

możliwości ich polubownego załatwienia podlegać będą rozstrzygnięciu przez Sąd właściwy 

dla Zamawiającego. 
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§ 12. 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy powinny zostać dokonane w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 13. 

Integralną częścią umowy są: 

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz załącznikami, 

2. Oferta Wykonawcy, 

§ 14. 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron.  
 

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

        Zamawiający:                                   Wykonawca: 
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Załącznik nr 4 do SIWZ – oświadczenie dotyczące udziału podwykonawców w 
wykonaniu zamówienia 

 
Nr postępowania: 1/2012 

 

  

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

dotyczące udziału podwykonawców w wykonaniu zamówienia 

 

Oświadczam, że firma przeze mnie reprezentowana powierzone zamówienie na usługę  

szkolenia w zakresie ……………………………….wykona w całości  samodzielnie – bez 

udziału podwykonawców / wykona przy udziale podwykonawców*:  

 

Nazwa powierzonej podwykonawcy części 

usługi 
Nazwa i adres podwykonawcy 

  

  

  

  

  

 

Miejscowość, ……………………., dnia ……………….……2012 r. 

  

 

 

…………………………………………. 

            podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy 
 

 

* niepotrzebne skreślić 

 

(Pieczęć Wykonawcy) 
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Załącznik nr 5 – wzór oświadczenia o spełnianiu  

warunków udziału w postępowaniu 
Nr postępowania: 1/2012 

 

 

  

 

 

   

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU                               

W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE 
 

Przedmiot zamówienia: 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 

CPV - 80580000-3 Oferowanie kursów językowych 

Nazwa Wykonawcy/Partnera*................................................................................  

Adres Wykonawcy/Partnera*..................................................................................  

Oświadczam, że spełniam niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu, a mianowicie: 

1. Posiadam uprawnienia do wykonywania wymaganej przedmiotem zamówienia 

działalności, czynności zgodnie z wymogami ustawowymi, 

2. Posiadam niezbędną wiedzą i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym     

i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia/przedstawiam, w załączeniu, pisemne 

zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób 

zdolnych do wykonania zamówienia*. 

3.  Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia, 

Na każde żądanie Zamawiającego dostarczymy niezwłocznie odpowiednie dokumenty, 

potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii zawartych w oświadczeniu, wszystkie 
informacje są zgodne z prawdą. 

Miejscowość, ……………………., dnia ……………….……2012 r. 

  

…………………………………………. 

podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy 
 

*  niepotrzebne skreślić 

 

 

(Pieczęć Wykonawcy) 
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Załącznik nr 6 do SIWZ – wzór oświadczenia wykonawcy 

 o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania  
 

Nr postępowania: 1/2012 

 

  

 

 

 

   

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIUZ 

POSTĘPOWANIA 

na podstawie art. 24 ust. 1-2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. 2010 Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)  

OŚWIADCZAM, ŻE: 

Stosownie do treści art. 24 ust. 1-2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień 

publicznych  nie podlegam wykluczeniu z udziału w niniejszym postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie dodatkowych zajęć 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, 

CPV - 80580000-3 Oferowanie kursów językowych. 

Zgodnie z treścią art. 24 ust. 1-2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień 

publicznych z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia wyklucza się:  

1. wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je 

nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które 

uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;  

2. wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość 

ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ 

zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje 

zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego; 

3. wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

4. osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z 

postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 

wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 

przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 

popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe 

lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 

popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

5. spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w 

związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom 

(Pieczęć Wykonawcy) 
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osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 

przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 

popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe 

lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 

popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

6. spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za 

przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 

przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo 

przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 

gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 

majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w 

zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub 

przestępstwa skarbowego; 

7. spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza 

prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o 

udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę 

zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, 

przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w 

celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub 

przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 

popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

8. osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie 

skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, 

przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko 

obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 

majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w 

zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub 

przestępstwa skarbowego; 

9. podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na 

podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione 

pod groźbą kary. 

10. wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego 

postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w 

dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie 

utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela 

się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2;  

11. nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres 

związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na 

przedłużenie okresu związania ofertą; 

12. złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik 

prowadzonego postępowania; 

13. nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu. 
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PODPISY: 
Nazwa 

Wykonawcy 

(Partnera) 

Nazwisko i imię 

osoby upoważnionej 

do podpisania 

niniejszej oferty w 

imieniu Wykonawcy 

(Partnera) 

Podpis osoby 

upoważnionej do 

podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 

Wykonawcy 

(Partnera) 

Pieczęć 

Wykonawcy 

(Partnera) 

Miejscowość                     

i  data 
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Załącznik nr 7 do SIWZ – wzór formularza - Wykaz usług 
 

Nr postępowania: 1/2012 

 

  

 

 

   

WYKAZ USŁUG 

      Oferent 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.  

 

Podmiot, na rzecz 

którego została 

wykonana/jest 

wykonywana 

usługa 

Miejsce 

wykonania/ 

wykonywania 

usługi 

Wartość usługi 

(w zł brutto) 

Termin 

wykonania 

usługi 

Przedmiot 

usługi/ilość 

uczestników 

danego 

kursu/szkolenia 

     

  

 

   

     

     

     

     

 

Do WYKAZU USŁUG załączono dokument potwierdzający, że w/w usługa została 

wykonana należycie/dokumenty potwierdzające, że w/w dostawy zostały wykonane 

należycie- referencje. 

 

(Pieczęć Wykonawcy) 
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PODPIS(Y): 

l.p. 

Nazwa 

Wykonawcy 

(Partnera) 

Nazwisko i imię 

osoby 

upoważnionej do 

podpisania 

niniejszej oferty 

w imieniu 

Wykonawcy 

(Partnera) 

Podpis osoby 

upoważnionej do 

podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 

Wykonawcy 

(Partnera) 

Pieczęć 

Wykonawcy 

(Partnera) 

Miejscowość  

i  data 
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 Załącznik nr 8 do SIWZ –  wzór formularza - Wykaz kadry 

zaangażowanej w realizację kursów 
 

Nr postępowania: 1/2012 

 

  

 

 

   

WYKAZ KADRY 
uczestniczącej w wykonaniu zamówienia  

 

Nazwisko i imię: ………………………………………….……………….…………. 

 

Wykształcenie: ………………………………………….…………………………. 

Nazwa uczelni i rok ukończenia: ………………………………………….………………………… 
 

Dodatkowe uprawnienia, kursy: ………………………………………….……………………….…. 
 

 …………………………………………………………………...… 
 

 …………………………………………………………….…….…. 
 

Doświadczenie zawodowe* ………………………………………….……………….…….…… 
 

 ……………………………………………………………….…… 

Doświadczenie pedagogiczne: ………………………………………….……………….………… 
 

 ………………………………………….………………………… 
 

 

* proszę podać m.in. informację o 
ilości przeprowadzonych szkoleń  o 

tematyce zgodnej z kierunkiem 
szkolenia  przez danego wykładowcę 
w ostatnich 3 latach 
 

 

 

Miejscowość, ……………………., dnia ……………….……2012 r. 

  

 

                …………………………………………. 

podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy  

(Pieczęć Wykonawcy) 


