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I. Tryb udzielania zamówienia
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości zamówienia poniżej kwot dla dostaw i usług określonych w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8, zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907), zwanej dalej „Ustawą”.
II. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia są usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć dla
uczestników projektu ,,Szkoła większych szans”.
Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX
Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 „ Wyrównywanie szans
edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie
oświaty”. Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o
utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.
Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 części.
Każdy z Wykonawców może złożyć ofertę na wszystkie części lub na poszczególne z nich.
Kod CPV -80.10.00.00-5
2. Szczegółowy opis zamówienia:
2.1 Część 1 – Zajęcia wyrównawcze okres realizacji wrzesień 2013 – lipiec 2014
2.1.1. chemia – okres realizacji wrzesień 2013 – kwiecień 2014 , 1 grupa/30 godzin.
Zajęcia odbywać się będą w szkole średnio 1 godz. w tygodniu.

2.1.2 j.polski – okres realizacji wrzesień 2013 – kwiecień 2014 , 5 grup – każda grupa
30godzin.
Zajęcia odbywać się będą w szkole średnio 1 godz. w tygodniu. Zaplanowano zajęcia kilku
grup w tych samych godzinach.
2.1.3. biologia – okres realizacji wrzesień 2013 – kwiecień 2014 , 1 grupa/25 godzin.
Zajęcia odbywać się będą w szkole średnio 1 godz. w tygodniu.
2.1.4 j. angielski – okres realizacji wrzesień 2013 – kwiecień 2014 , 5 grup (w tym trzy
grupy po 30godzin., dwie grupy po 25 godzin). Zajęcia odbywać się będą w szkole
średnio 1 godz. w tygodniu. Zaplanowano zajęcia kilku grup w tych samych
godzinach.
2.1.5. j. francuski – okres realizacji wrzesień 2013 – lipiec 2014 , 2 grupy – każda po 30
godzin.
Zajęcia odbywać się będą w szkole średnio 1 godz. w tygodniu.
2.1.6 matematyka – okres realizacji wrzesień 2013 – kwiecień 2014 , 4 grupy – każda grupa
po 25 godzin.
Zajęcia odbywać się będą w szkole średnio 1 godz. w tygodniu. Zaplanowano zajęcia kilku
grup w tych samych godzinach.
2.2 Część 2 – Zajęcia przedmiotowe rozwijające
lipiec 2014

okres realizacji wrzesień 2013 –

2.2.1. matematyka – okres realizacji wrzesień 2013 – kwiecień 2014 , 8 grup – każda po 25
godzin.
Zajęcia odbywać się będą w szkole średnio 1 godz. w tygodniu. Zaplanowano zajęcia kilku
grup w tych samych godzinach.
2.2.2 j. angielski – okres realizacji wrzesień 2013 – kwiecień 2014 , 8 grup (w tym 6 grup –
każda po 30godzin, dwie grupy – każda po 25 godzin). Zajęcia odbywać się będą w
szkole średnio 1 godz. w tygodniu. Zaplanowano zajęcia kilku grup w tych samych
godzinach.
2.2.3. j. niemiecki – okres realizacji wrzesień 2013 – kwiecień 2014 , 1 grupa/30 godzin.
Zajęcia odbywać się będą w szkole średnio 1 godz. w tygodniu.
2.2.4 j. rosyjski – okres realizacji wrzesień 2013 – kwiecień 2014 , dwie grupy – każda po 25
godzin . Zajęcia odbywać się będą w szkole średnio 1 godz. w tygodniu. Zaplanowano
zajęcia kilku grup w tych samych godzinach.
2.2.5. j. francuski – okres realizacji wrzesień 2013 – lipiec 2014 , 2 grupy (w tym 1grupa /60
godzin, a w drugiej grupie 30 godzin).

Zajęcia odbywać się będą w szkole średnio 2 godz. w tygodniu.
2.2.6 wiedza o społeczeństwie – okres realizacji wrzesień 2013 – kwiecień 2014 , 2 grupy –
każda grupa po 30 godzin. Zajęcia odbywać się będą w szkole średnio 1 godz. w
tygodniu.
2.2.7. fizyka – okres realizacji wrzesień 2013 – czerwiec 2014 , 2 grupy- każda po 27 godzin.
Zajęcia odbywać się będą w szkole średnio 1 godz. w tygodniu.
2.2.8 biologia – okres realizacji wrzesień 2013 – kwiecień 2014 , 1 grupa/30godz. Zajęcia
odbywać się będą w szkole średnio 1 godz. w tygodniu.
2.2.9. j. polski – okres realizacji wrzesień 2013 – kwiecień 2014 , 1 grupa /30 godzin.
Zajęcia odbywać się będą w szkole średnio 2 godz. w tygodniu.
2.2.10 chemia – okres realizacji wrzesień 2013 – kwiecień 2014 , 1 grupa/30 godzin.
Zajęcia odbywać się będą w szkole średnio 1 godz. w tygodniu.
2.3 Część 3 – Zajęcia rozwijające artystyczne
lipiec 2014

okres realizacji wrzesień 2013 –

2.3.1 historia sztuki – okres realizacji wrzesień 2013 – lipiec 2014 , 1 grupa/30 godzin.
Zajęcia odbywać się będą w szkole średnio raz w tygodniu.
2.3.2. rysunek i liternictwo – okres realizacji wrzesień 2013 – lipiec 2014 , 1 grupa/30
godzin. Zajęcia odbywać się będą w szkole średnio raz w tygodniu.
2.3.3 malarstwo – okres realizacji wrzesień 2013 – lipiec 2014 , 1 grupa/30 godzin. Zajęcia
odbywać się będą w szkole średnio 1 godz. w tygodniu.
2.4 Część 4 – Zajęcia rozwijające artystyczne
lipiec 2014

okres realizacji wrzesień 2013 –

2.4.1 koło filmowe – okres realizacji wrzesień 2013 – lipiec 2014 , 1 grupa/20 godzin.
Zajęcia odbywać się będą w szkole średnio 1 godz. w tygodniu.
2.4.2 zajęcia teatralne – okres realizacji wrzesień 2013 – lipiec 2014 , 1 grupa/60 godzin.
Zajęcia odbywać się będą w szkole średnio 2 godz. w tygodniu.
3. Termin realizacji zamówienia : od daty podpisania umowy do dnia 31 lipca 2014 roku,
z uwzględnieniem dostosowania czasu zajęć do planu zajęć uczniów oraz realizacja części
zajęć odbywać się będzie w ferie. W związku ze specyfiką placówki, osoby prowadzące
zajęcia zobowiązane będą do dostosowania czasu realizacji zajęć dydaktycznych i
wychowawczych jak również do możliwości dojazdu uczniów spoza Białej Podlaskiej.
III. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków.

1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w
postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych:
1.1 posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
1.1.1 działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga
posiadania specjalnych uprawnień;
1.2 posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia;
1.2.1. warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich trzech
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy, w tym okresie wykonał co najmniej jedno zamówienie obejmujące realizację szkoleń
zgodnych z przedmiotem zamówienia ;
1.2.2 przedstawi oświadczenie, iż posiada Certyfikat Zarządzania Jakością zgodny z
wymaganiami ISO 9001;
1.2.3 przedstawi oświadczenie, iż posiada akredytację Kuratora Oświaty;
1.3. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia:
1.3.1 warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże :
1.3.1.1 w części 1-3, iż posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w
zakresie objętym zamówieniem (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od
nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli
nie mających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli
– Dz.U. z 2009 r. Nr 50, poz. 400 z późn. zm.)/w przypadku zajęć określonych w części 3 –
ukończone studia artystyczne – wskazane malarstwo lub specjalność pokrewna/; jest
nauczycielem co najmniej mianowanym i wykazuje się minimum trzyletnim stażem pracy na
stanowisku nauczyciela danego przedmiotu w liceum /w przypadku części 3 – studia w
zakresie malarstwa i pokrewne/.
1.3.1.2 w części 4: osoby posiadają ukończone studia wyższe, co najmniej stopień awansu
zawodowego: nauczyciel mianowany, minimum 3-letnie doświadczenie w pracy z młodzieżą
licealną w kołach teatralnym i filmowym poparte osiągnięciami zawodowymi w tym zakresie.
2. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają również warunek
udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1
ustawy Prawo zamówień publicznych.

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia
warunki określone w pkt. 1.1-1.3 wykonawcy winni spełniać łącznie.
3.2.Warunek określony w pkt. 2 powinien spełniać każdy z Wykonawców samodzielnie.
3.3. Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego.
3.4. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich
Partnerów.
3.5. Partnerzy Konsorcjum muszą udokumentować, że razem spełniają wymagania art. 22 ust.
1 pkt 1-4 ustawy Prawo Zamówień publicznych.
3.6. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie została wybrana,
zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego
umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
3.7. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
IV. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1. oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w
art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do
SIWZ;
2. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a
także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacja o podstawie do
dysponowania tymi osobami wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ;
3. oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają
wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień wg
wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ.
4. Wykaz minimum jednej usługi obejmujące realizację szkoleń zgodnych z przedmiotem
zamówienia z ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, z podaniem miejsca, daty wykonania
oraz załączeniem dokumentu, iż usługa ta została wykonana należycie wg wzoru
stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ;
Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art.22 ust.1 ustawy,
polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust.2b ustawy,

Zamawiający, w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych
podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy
stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich
zasobów, Wykonawca składa oświadczenia dotyczące w szczególności:
a) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy
wykonywaniu zamówienia,
c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,
d) zakresu i udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
Wymienione powyżej w części IV dokumenty i oświadczenia są – przy składaniu przez
wykonawców oferty wspólnej – dokumentami wspólnymi

V. W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku
podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w
okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp należy następujące
dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem
przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną, z zachowaniem sposobu reprezentacji:
1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia
warunków , o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, wg. wzoru stanowiącego
załącznik nr 3 do SIWZ;
2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
wykazania braku do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt. 2 ustawy, wystawionej nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
3. W celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku
podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w
okolicznościach , o których mowa w art.24 ust.2 pkt.5 ustawy Pzp, należy złożyć
następujące dokumenty:
3.1 listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, lub informację o tym że nie
należy do grupy kapitałowej wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ.
Wymienione powyżej w części V dokumenty i oświadczenia składa każdy z wykonawców,
wspólnie ubiegających się o zamówienia, w imieniu swojej firmy.
4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale IV SIWZ w:
4.1 pkt. 2 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono jego upadłości,
Dokumenty o których mowa w pkt. 4.1 lit a oraz powinny być wystawione nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
4.1.1. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów o których mowa w pkt. 3.1 , zastępuje
się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby
uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio
kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania lub przed notariuszem.
5. Inne dokumenty:
5.1 pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy),
5.2 formularz oferty.( przy składaniu przez wykonawców oferty wspólnej – jest to dokument
wspólny).
VI. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywanie oświadczeń lub dokumentów.
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje
Zamawiający i Wykonawcy przekazują faxem, a następnie potwierdzają pisemnie.
2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, zawiadomienia oraz
informacje faxem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich
otrzymania.
3. Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:
Beata Samojluk nauczyciel 721 668 085 w godz. 8:00 – 15:30
Teresa Staszewska – specjalista ds. zamówień publicznych tel. 509 926 559 w godz. 8:00 –
15:30
VII. Opis sposobu udzielania wyjaśnień treści SIWZ.
1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pisemną prośbą wyjaśnienie treści
siwz. Zamawiający odpowie niezwłocznie, nie później jednak niż 2 dni przed upływem
terminu składania ofert, na piśmie na zadane pytanie, przesyłając treść pytania i odpowiedzi
wszystkim uczestnikom postępowania oraz umieści taką informację na własnej stronie
internetowej, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do
Zamawiającego nie później niż do końca dnia,w którym upływa połowa wyznaczonego
terminu składania ofert.
2. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu
wyjaśnienia treści SIWZ.

3. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany ogłoszenia o zamówieniu
jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach,
Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym
przekazano SIWZ oraz umieści taką informację na własnej stronie internetowej.
VIII. Termin związania ofertą.
Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania
ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania
ofertą,
z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem
terminu związania ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie
tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
IX. Opis sposobu przygotowania ofert.
1. Oferta musi zostać sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej na
maszynie do pisania, komputerze, ręcznie długopisem pod rygorem nieważności.
2. Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia i być sporządzona zgodnie z
niniejszą SIWZ w formie formularza o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym
załącznik Nr 1.
3. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty
zawierającej rozwiązania alternatywne lub oferty wariantowej, spowoduje odrzucenie
wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.
4. Oferta i wszystkie dokumenty (również te złożone na załączonych do SIWZ wzorach)
muszą być podpisane; za podpisanie uznaje się własnoręczny podpis z pieczątką imienną bądź
czytelny podpis przez osobę(-y) upoważnioną(-e) do reprezentowania zgodnie z formą
reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestrowym lub innym dokumencie,
właściwym dla formy organizacyjnej,
5. Oferta musi spełniać następujące wymogi:
a) poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, muszą być parafowane
własnoręcznie przez osobę (-y) podpisującą (-e) ofertę,
b) W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone
pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji
Wykonawcy;
d) Załączona do oferty kopia wymaganego dokumentu musi być opatrzona klauzulą „Za
zgodność z oryginałem” i poświadczona za zgodność z oryginałem przez uprawnionego
przedstawiciela, Wykonawcę/ uprawnionych przedstawicieli,

e) Zamawiający będzie żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii
dokumentu, w przypadku, gdy załączona do oferty kopia zostanie uznana przez
Zamawiającego za nieczytelną lub budzącą wątpliwości, co do jej prawdziwości,
6. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisów ustawy O zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których
Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania,
muszą być oznaczone klauzulą: INFORMACJE STANOWIĄCE TAJEMNICĘ
PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 ust. 4 USTAWY z dnia 16 kwietnia
1993r O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (Dz.U. z 2003 r. Nr 153 poz.
1503).
X. Informacje o trybie składania i otwarcia ofert
1. Miejsce i termin składania ofert.
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie szkoły do dnia 18.09.2013 r.
do godz. 15:00 z napisem: Oferta na usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć dla
uczestników projektu. ,,Szkoła większych szans” i nie otwierać do dnia 18.09.2013 r, r. do
godz. 15.15”.Oferta oprócz opisu jw. powinna zawierać nazwę i adres Wykonawcy.
1) Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania.
2. Miejsce i termin otwarcia ofert
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w pokoju Dyrektora dnia 18.09.2013 r. o
godzinie 12.15.
3. Publiczne otwarcie ofert
1) Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z
tym że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia.
2) Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia.
3) Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a
także informację dotyczącą ceny.
4) W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert, na jego wniosek,
Zamawiający prześle mu informacje, które zostały ogłoszone podczas otwarcia ofert.
4. Zmiana i wycofanie oferty Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert
zmienić lub wycofać ofertę.
Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub o wycofaniu oferty winno zostać złożone w
sposób i formie przewidzianych dla złożenia oferty, z zastrzeżeniem, że koperty będą
zawierały dodatkowe oznaczenie „ZMIANA/ WYCOFANIE”.

5. Zasady korekty omyłek:
5.1 oczywiste omyłki pisarskie,
5.2. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek,
5.3. inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian
w treści oferty,
– niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
XI. Opis sposobu obliczenia ceny
1. Dla każdej części zamówienia ( do której Wykonawca złoży ofertę) cena brutto za
prowadzenie jednej godziny lekcyjnej oraz podana łączna cena brutto za realizację
zamówienia powinna być wyrażona w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku, podana w zapisie liczbowym i słownie. Cena oferty będzie traktowana jako
ostateczna i nie będzie podlegać waloryzacji przez cały okres realizacji umowy.
2. Wykonawcy zobowiązani są do bardzo starannego zapoznania się z przedmiotem
zamówienia, warunkami wykonania i wszystkimi czynnikami mogącymi mieć wpływ na
wycenę oferty.
XII. Tryb i zasady wyboru najkorzystniejszej oferty
1. Badania i oceny oferty będzie dokonywała Komisja Przetargowa.
I etap: badanie ofert w zakresie wymagań formalno- prawnych i kompletności ofert.
Spełnienie warunków udziału w postępowaniu określonych w cz. III pkt 1 SIWZ.
Komisja będzie oceniała według zasady „spełnia” „nie spełnia” na podstawie załączonych
dokumentów do SIWZ;
Oferty nie spełniające wymagań określonych ustawą prawo zamówień publicznych i SIWZ
zostaną odrzucone na podstawie art. 89, a w przypadku ujawnienia podstaw do wykluczenia
składającego ofertę, oferty te zostaną odrzucone i pozostawione bez dalszego rozpatrywania.
II etap: ocena merytoryczna według kryteriów określonych poniżej
W drugim etapie rozpatrywane będą oferty nie podlegające odrzuceniu, złożone przez
Wykonawców nie podlegających wykluczeniu.
2. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryterium
przypisując mu odpowiednio wagę procentową:
cena oferty brutto - 100%
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną.

XIII. Istotne postanowienia umowy
1. Wzór umowy
Wzór umowy określony został w załączniku Nr 8 i wymaga parafowania przez Wykonawcę.
2. Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian.
Zamawiający na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Pzp przewidział następujące okoliczności,
które mogą powodować konieczność wprowadzenia istotnych zmian w treści zawartej umowy
w formie aneksu, pod następującymi warunkami:
1. zmiany osobowe z powodu:
a) zmiany osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne
legitymujące się co najmniej równoważnymi doświadczeniami i kwalifikacjami, o których
mowa w siwz spowodowane: niewywiązaniem się z obowiązków wynikających z umowy,
inną przyczyną niezależną od Wykonawcy ( np. rezygnacją itp.), śmiercią, chorobą lub innym
zdarzeniem losowym.
W przypadku wystąpienia w/w okoliczności zmiana osób będzie wymagała pisemnego
zaakceptowania przez Zamawiającego.
XIV. Postanowienia końcowe
Ogłoszenia o wyniku postępowania.
Niezwłoczne po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi
Wykonawców, którzy złożyli oferty o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę
albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru
oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy
Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom,
2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktycznei prawne,
3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia,
podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
4) terminie, zawarcia umowy.
XV. Środki ochrony prawnej.
Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia
doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów
ustawy Prawo zamówień publicznych, na podstawie art.180 ust. 2 ustawy z dnia 20 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz.907) przysługuje odwołania
wyłącznie wobec czynności:

1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
3) odrzucenie oferty odwołującego.
XVI. Zamówienia częściowe
Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych.
XVII. Zamówienia uzupełniające
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego w stosunku do
zamówienia podstawowego.
XVIII. Informacja o ofercie wariantowej
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
XIX. Zastosowanie aukcji elektronicznej
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej.
XX. Zawarcie umowy ramowej : Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
XXI. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów: Nie dotyczy
Wykaz załączników:
1) Formularz oferty - załącznik Nr 1
2) Oświadczenie o treści określonej w art. 22 ust. 1 ustawy - załącznik Nr 2
3) Oświadczenie o braku wykluczenia- załącznik Nr 3
4) Wykaz osób- załącznik 4
5) Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają
wymagane uprawnienia – załącznik Nr 5
6) Oświadczenie z art. 26 ust. 2d ustawy - załącznik 6
7) Wykaz usług – załącznik nr 7
8) Wzór umowy - załącznik nr 8

Załącznik nr 1
FORMULARZ OFERTY

Nazwa Wykonawcy:.................................................................................................................
Adres:................................................................Tel./Fax:..........................................................
Regon:........................................................ NIP: .........................................................
Dla (Zamawiającego):...............................................................................................................
...................................................................................................................................................
W odpowiedzi na zaproszenie do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29
stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907) na: usługi
edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć dla uczestników projektu ,,Szkołą większych
szans”.
część …………….. nazwa
części…………………………………….……………………………..
1. Oferuję/ emy:
1) wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ za cenę brutto ……………. zł
słownie: ………………………………………………………………………………….cenę
brutto 1 godz. zajęć…………. zł
2) Akceptuje termin realizacji zamówienia- od dnia podpisania umowy do dnia 14 czerwca
2014 r.
2. Akceptuję warunki określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.
3. Uważam się za związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni.
4. W przypadku wyboru oferty firma zobowiązuje się do:
a) podpisania umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego;
6. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są: Strona
1) .............................................................................................. ..............
2) .............................................................................................. ..............
3) .............................................................................................. ..............
1. Niniejszym informuję, że niżej wymienione dokumenty stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji i zgodnie z art. 11 ust. 4 (Dz.U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503).
1) .............................................................................................................................
2) .............................................................................................................................
2. Oferta została złożona na ................................ ponumerowanych stronach.

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

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

miejscowość data

podpis i pieczątka imienna uprawnionego(-ych)
przedstawiciela(-li) firmy Wykonawcy

Załącznik nr 2
(pieczęć wykonawcy)
Oświadczenie

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego, w postępowaniu o udzielenie
zamówienia na: usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć dla uczestników projektu
,,Szkoła większych szans”.
reprezentując wykonawcę (nazwa)
.......................................................................................................................................................
..............................................................................................................
oświadczam, że spełniam warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
–Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907) tzn.:
1. posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2. posiadam niezbędną wiedzę;
3. dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;
4. znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

.........................................................................................
(data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)

Załącznik Nr 3
...................................................
(pieczęć wykonawcy

Oświadczenie
Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego, w postępowaniu o udzielenie
zamówienia na:
usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć dla uczestników projektu
,, Szkołą większych szans” reprezentując wykonawcę (nazwa)
.......................................................................................................................................................
..............................................................................................................
oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w
przypadkach wskazanych w art. 24 ust. 1 ustawy- Prawo zamówień publicznych.

.........................................................................................
(data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

Załącznik Nr 4
Nazwa wykonawcy: ....................................................................................................................
Adres wykonawcy : .....................................................................................................................

Numer telefonu : .......................... numer faxu ....................................
Nazwa wykonawcy:....................................................................................................................
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć dla uczestników
projektu: ,, Szkołą większych szans” reprezentując wykonawcę (nazwa)
WYKAZ OSÓB
które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia

Imię i nazwisko
osoby która
realizować będzie
zadanie

Staż pracy na
stanowisku
nauczyciela

.............................................,
Miejscowość, data

Wykształcenie
(kierunek studiów,
specjalność
studiów)

Zakres
wykonywanych
czynności
(zakres
tematyczny)

Informacja o
podstawie do
dysponowania
osobami (np.:
umowa o dzieło,
zlecenie, umowa
o prace)

………………………………….
/podpis upoważnionego przedstawiciela/

Załącznik nr 5
(pieczęć wykonawcy)
Oświadczenie

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego, w postępowaniu o udzielenie
zamówienia na:
usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć dla uczestników projektu
,, Szkoła większych szans”
oświadczam, że posiadam wymagane uprawnienia do wykonania zamówienia/ że osoby, które
będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia. *

.........................................................................................
(data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)

* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 6
Oświadczenie z art.26 ust.2d Ustawy prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r.
poz.907).

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenie zamówienia na: usługi edukacyjne
obejmujące prowadzenie zajęć dla uczestników projektu,, Szkoła większych szans”.
Informuję że*:
eżę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów ( Dz.U. Nr 50, poz.331 z późn.zm.).
konkurencji i konsumentów ( Dz.U. Nr 50, poz.331 z późn.zm.).W związku z powyższym
przedkładam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w
art.25 ust 2 pkt.5 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz,U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z
późn.zm.):
1. …………………………………………………………………………………………….
2. …………………………………………………………………………………………….
3. …………………………………………………………………………………………….
* zaznaczyć właściwe

....................................................................................
(data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)

Załącznik Nr 7
Nazwa wykonawcy: ....................................................................................................................

Adres wykonawcy : .....................................................................................................................
Numer telefonu : ............................. numer faxu ....................................
Nazwa wykonawcy:....................................................................................................................
WYKAZ USŁUG
Wykaz usług wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat wraz z załączeniem dokumentów
potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie.
Nazwa zamówienia Wartość usługi Data wykonania (od-do) Nazwa Zamawiającego.

.............................................,

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

Miejscowość, data

/podpis upoważnionego przedstawiciela/

WZÓR UMOWY
UMOWA Nr ……
zawarta w dniu …………………………… w Białej Podlaskiej pomiędzy:

Załącznik nr 8

I. IV Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Staszica z siedzibą w Białej Podlaskiej
przy ul. Akademickiej 8, 21-500 reprezentowanym przez:
………………………………………………………………………………………………
zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”
a …………………………………………………………………………………………….
zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą
na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty w trybie przetargu
nieograniczonego przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907) została zawarta umowa o treści
następującej:
§1
1.Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług edukacyjnych w
zakresie prowadzenia zajęć………………………………………………………………(część
zamówienia nr……………) w ramach projektu ,, Szkoła większych szans”.
Przedmiotowe zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działanie 9.1 „ Wyrównywanie szans
edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie
oświaty”. Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o
utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.
Zajęcia będą prowadzone według harmonogramu uzgodnionego z koordynatorem projektu.
§2
Wykonawca zobowiązuje się wymienione w § 1 czynności wykonać w terminie od dnia
podpisania umowy do dnia 31 lipca 2014 r.
§3
1. Zamawiający zapłaci, a Wykonawca otrzyma z tytułu wykonania przedmiotu umowy
wynagrodzenie w wysokości …………..……. zł brutto za 1 godzinę pracy. Łączna kwota
wynagrodzenia wynosi …………..………………. zł brutto (słownie: ………… ……..) za
…..…….godzin płatne przelewem…………………………………………………………

2. Wynagrodzenie określone w ust.1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym kompletnym,
jednoznacznym i ostatecznym. Wynagrodzenie to obejmuje wszystkie koszty związane z
realizacją przedmiotu umowy.
3. Od kwoty wynagrodzenia ryczałtowego brutto za wykonany przedmiot umowy w danym
kwartale w przypadku osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej zostanie
potrącona zgodnie z obowiązującymi przepisami zaliczka na podatek dochodowy od osób
fizycznych oraz należne składki z tytułu ubezpieczenia społecznego.

4. Wynagrodzenie płatne będzie po upływie trzech miesięcy w ciągu 7 dni po upływie trzech
miesięcy i przedłożeniu rachunku przez Wykonawcę oraz stwierdzeniu przez Zamawiającego
terminowego i prawidłowego wykonania niniejszej umowy.
§4
Do obowiązków Wykonawcy należy:
1) realizowanie zajęć osobiście i zgodnie z podpisaną umową
2) prowadzanie dokumentacji zajęć, w tym: dziennika zajęć pozalekcyjnych, listy obecności
uczestników;
3) sporządzanie notatki z prowadzonych zajęć w celu promocji projektu;
4) realizowanie zadań
i pedagogicznymi,

zgodnie

z

posiadanymi

kwalifikacjami

merytorycznymi

5) informowanie na bieżąco o wszystkich zaistniałych problemach w realizacji projektu;
6) terminowe wypełnianie wszystkich wymaganych dokumentów projektu;
7) zapewnienie opieki i bezpieczeństwa uczniów w czasie trwania prowadzonych zajęć oraz
bezpośrednio przed i po zakończeniu zajęć, tj. od momentu przyjścia do momentu
opuszczenia przez uczniów szkoły lub innego miejsca prowadzenia zajęć, jeśli zajęcia te są
prowadzone poza szkołą,
8) prowadzenie zajęć z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
i zasadami etyki zawodowej według opracowanego samodzielnie programu i planu zajęć
uwzględniającego potrzeby i możliwości uczniów,
9) przestrzeganie obowiązujących przepisy prawa oświatowego i Statutu Szkoły;
10) dokonywanie i ewaluacja diagnozy umiejętności uczniów na początku i końcu projektu
przy pomocy opracowanego przez siebie narzędzia diagnostycznego w terminie
wyznaczonym przezZleceniodawcę;
11) po zakończeniu zajęć, na koniec semestru przekazanie pełnej dokumentacji z realizacji
zajęć w ramach projektu,
§5
Do obowiązków Zamawiającego należy:
1) bieżąca kontrola realizacji zamówienia określonego w § 1,
2) sporządzanie harmonogramu zajęć z uwzględnieniem zakresu treści wynikających z
projektu,
3) sprawdzanie i aprobowanie wystawionych rachunków,
4) terminowe regulowanie należności Wykonawcy.
§6
1.Wykonawca nie może powierzyć wykonania usługi osobie trzeciej.

2.W przypadku , gdy Wykonawca nie zrealizuje określonych zajęć z przyczyn
niezawinionych (np. choroba, podróż służbowa, dodatkowy dzień wolny od zajęć szkolnych)
zajęcia te przekładane są na najbliższy możliwy termin uzgodniony z koordynatorem
projektu.
§7
Zamawiający zastrzega, że zajęcia będą odbywały się w dni powszechne, a termin zajęć
zostanie dostosowany do planu zajęć uczniów objętych wsparciem oraz rytmu pracy szkoły
(dostępność sal lekcyjnych , inne uwarunkowania).
§8
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy:
1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej , ze wykonanie umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dnia od powzięcia
wiadomości o powyższych okolicznościach,
2) w przypadku pozbawienia Wykonawcy prawa do wykonywania zawodu lub sytuacji gdy
został zawieszony w wykonywaniu czynności służbowych,
3) w przypadku długotrwałej choroby Wykonawcy trwającej dłużej niż 30 dni4) w przypadku
, gdy Wykonawca nie realizuje usługi lub przerwał ją bez uzasadnionych przyczyn i przerwa
ta jest dłuższa niż 14 dni, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli Zamawiający zawiadomi
Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności nie będzie
mógł spełnić swoich zobowiązań umowy wobec niego.
§9
1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:
1) za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności, za które Wykonawca nie odpowiada w
wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust 1 chyba, że
odstąpienie od umowy następuje wskutek okoliczności , o których jest mowa w art. 145
ustawy Prawo zamówień publicznych, wówczas Zamawiający nie ma obowiązku zapłaty kary
umownej.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
1) za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności , za które odpowiada Wykonawca –w
wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust 1,
2) jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Strony mogą dochodzić
odszkodowania uzupełniającego, dokumentując swoje roszczenie wyliczeniem rzeczywiście
poniesionych szkód oraz ich ścisłym związkiem z niewykonaniem lub nienależytym
wykonaniem danego zobowiązania umowy przez stronę drugą.
W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień
publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego.
§ 10

1.Zmiany umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
2. Zmiana istotnych postanowień umowy może nastąpić na zasadach określonych w SIWZ.
§ 11
Wszelkie ewentualne spory wynikające z niniejszej umowy lub jej dotyczące będą
rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 12
Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 2 egz. dla
Zamawiającego, a 1 egz. dla Wykonawcy.

…………………..
Zamawiający

………………………………
Wykonawca:

