Znak sprawy: ZP/16/2017/EFS

Nowosielce, dnia 16.08.2017r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA
na: „Przeprowadzenie kursu/ szkolenia umiejętności zawodowych Flair ”

realizowanych w ramach projektu
pn. „Nowa jakość kształcenia zawodowego w Zespole Centrum Kształcenia Rolniczego”
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa: IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie
Działanie: 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego

Postępowanie o udzielenie zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi
prowadzone jest na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku ustawy Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1020).

Zatwierdzono w dniu:
16.08.2017r.
Józef Gocko
Dyrektor ZSCKR Nowosielce

1.

NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Nazwa: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowosielcach
Adres: ul: Heleny Gniewosz 160, Nowosielce , 38-530 Zarszyn
Adres strony internetowej: www. zsckr-nowosielce.pl
Tel/fax 013 46 53 980
NIP: 687-14-89-220

2.

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
1. Postępowanie prowadzone będzie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku
ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2016 poz. 1020) oraz:
– Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te
dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2016r. poz. 1126).
– Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie średniego
kursu złotego w stosunku do euro, stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień
publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2254).
– Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie kwot wartości
zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń
Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. poz. 2263).
– Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 380).
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. jedn. Dz. U. z
2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.).
2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną
dalej „SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy PZP.
3. Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w art. 138g ust 1 PZP.
4. Zamawiający, korzystając z art. 24aa ustawy PZP, najpierw dokona oceny ofert, a następnie
zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona, jako najkorzystniejsza, nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

3.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie, organizacja i przeprowadzenie kursu Flair w okresie od
dnia podpisania umowy do 30 czerwca 2019r. (Wg. ustalonego harmonogramu szkoleń). Kurs
umiejętności zawodowych jest realizowany dla uczestników projektu pn. „Nowa jakość kształcenia
zawodowego w Zespole Centrum Kształcenia Rolniczego” Regionalny Program Operacyjny
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,Oś priorytetowa: IX Jakość edukacji i kompetencji w
regionie, Działanie: 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego
Kurs obejmuje 46 godzin zajęć (teoretyczne i praktyczne) na każdą grupę z uwzględnieniem co
najmniej następującej tematyki:
1. Zajęcia praktyczne
a) Free Pouring - nalewanie z ręki
b) Sposoby oraz rodzaje nalań
c) Working Flair
- ewolucje drobnym sprzętem barmańskim, serwetkami, lodem (podrzuty, przerzuty, podbijanie, balansowanie)
- wprowadzenie i nauka ewolucji butelką wypełnioną płynem
- dokładność, stylowość, unikalność oraz oryginalność ruchów
- łączenie trików w zawikłane kombinacje
- tajniki zabawiania gości przy barze tzw. show barmańskie oraz walka ze stresem podczas wykonywania ewolucji
za barem
Przygotowanie cocktaili techniką Working Flair przy specjalnym mobilnym barze flairowym
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- Speed test- przygotowanie w jak najszybszym czasie zamówienia
d) Exhibition Flair
- ewolucje 1 butelką
- triki butelka + kubek, 2 butelki
- Multipouring
- Odpowiedni dobór muzyki ( interakcja z muzyką)
- Elementy żonglerki
2. Zajęcia teoretyczne
a) Wprowadzenie do zawodu barmana
b) Idea powstania ruchu flair
c) Rodzaje flair:
- Working flair
- Exhibition Flair
- Competition Flair
- Speed
- Free Pouring
d) Organizacja oraz wyposażenie baru flairowego
e) Głównie zasady treningowe flair
f) Flair Addict - uzależnieni od flairu
g) Najpopularniejsze koktajle na świecie
h) Ciekawostki barmańskie

Wg. MEN „Kurs umiejętności zawodowych musi być prowadzony według programu nauczania
uwzględniającego podstawę programową kształcenia w/w zawodach.
Kod CPV: 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego
3.1 Przedmiot zamówienia obejmuje zorganizowanie i przeprowadzenie kursu umiejętności zawodowych
przygotowujących uczestników kuru do zdania egzaminu i uzyskania certyfikatu (w języku polskim i
angielskim) dla określonej liczby uczniów.
Zamówienie zostało podzielone na zadania w kalendarzowych latach, wykonawca musi złożyć
ofertę całość zadania ( wszystkie n/w lata)
2017 rok ( wrzesień – grudzień) - 23 osoby - 1 grupa
2018 rok ( styczeń – lipiec ) - 23 osoby - 1 grupa
2019 rok ( styczeń – czerwiec ) - 24 osoby - 1 grupa
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany liczby osób skierowanych na szkolenie w przypadku, gdy
wystąpi okoliczność, że zbędnym, niemożliwym lub koniecznym stanie się przeprowadzenie szkolenia
dla mniejszej lub większej liczby osób niż wskazano w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Nie przewiduje się różnic większych niż 1 osoba.
3.2 W ramach wyżej wymienionego kursu ustala się n/w obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy:
1. Zamawiający zapewnienia sale dydaktyczne dla każdego etapu kursu wraz z mediami
(projektor, ekran, łącze internetowe itd.)
2. Zmawiający zapewnia zaplecze do przeprowadzenia kursu zabezpieczone w podłączenie wody
bieżącej, odpływu i innych mediów uzgodnionych z Wykonawcom.
3. Zamawiający w przypadku konieczności wynikającej z przepisów BHP zapewnienia każdemu
uczestnikowi szkolenia odzież ochronną.
4. Zamawiający zapewnia oznaczenie sal i pomieszczeń gdzie będą odbywać się zajęcia
wymaganymi logotypami oraz informacją o realizowanym projekcie.
5. Wykonawca nie ponosi żadnych kosztów wynajmu sal w w/w szkole.
6. Wykonawca zapewni na czas trwania kursu niezbędny specjalistyczny sprzęt i urządzenia
zapewniające precyzyjne, fachowe i bezpieczne przeprowadzenie kursu.
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7. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić materiały zużywalne (produkty, surowce) niezbędne do
przeprowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych.
8. Wykonawca opracuje materiały szkoleniowe na zajęcia teoretyczne (skrypty, prezentacje, itp.) i
przedłoży Zamawiającemu w terminie na 2 dni przed rozpoczęciem zajęć, jednak nie później niż
7 dni od dnia podpisania umowy. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić materiały
szkoleniowe po 1 egzemplarzu dla każdego uczestnika kursu oraz 1 egzemplarz do dokumentacji
prowadzonej przez Zamawiającego.
9. Wykonawca ma obowiązek przedłożyć wraz z ofertą szczegółowy program oraz wstępny
harmonogram szkolenia.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu.
11. Zajęcia teoretyczne muszą odbywać się w dni powszednie tj. od poniedziałku do piątku w godz.
między 13.00 – 19.00. Dopuszcza się możliwość, jeśli zajdzie taka konieczność, aby pojedyncze
zajęcia odbywały się w godzinach późniejszych lub w sobotę, jednak po wcześniejszym
uzgodnieniu z osobą odpowiedzialną za realizację projektu ze strony Zleceniodawcy
i z uczestnikami projektu. Zajęcia praktyczne mogą odbywać się w soboty.
12. Wykonawca ma obowiązek po zakończeniu realizacji kursu dostarczyć do Zleceniodawcy
następujące dokumenty oznaczone wymaganymi logotypami:
- dzienniki zajęć,
- podpisane przez uczestników listy: obecności,
- oryginały ankiet ewaluacyjnych,
- dokumentację zdjęciową z przeprowadzanych kursów na płycie CD lub DVD
3.3 Zamawiający zawrze dodatkową umowę powierzenia danych osobowych.
3.4 Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli prowadzonych kursów i szkolenia w trakcie ich
realizacji.
3.5 Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
3.6 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3.7 Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6/7.
3.8 Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę prac związanych
z realizacją przedmiotu zamówienia.
3.9 Miejsce realizacji: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowosielcach
Adres: ul: Heleny Gniewosz 160, Nowosielce, 38-530 Zarszyn, gmina Zarszyn, powiat sanocki,
województwo podkarpackie

4.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1. Zamówienie musi zostać zrealizowane terminie: od dnia podpisania umowy do 30 czerwca
2019r zgodnie z ustalonym harmonogramem.

5.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz
spełniają warunki udziału w postępowaniu i wymagania określone w niniejszej SIWZ.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące
warunki:
Lp.

Warunki udziału w postępowaniu
Zdolność techniczna lub zawodowa
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy
spełniają warunki, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.
Wykonawca musi wykazać iż, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
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składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie
należycie zrealizował:
min. 3 usługi polegające na przeprowadzeniu kursu Flair o wartości min. 2 000,00
zł brutto każda usługa,
W celu wykazania spełniania w/w warunku Wykonawca jest zobowiązany
przedłożyć: wykaz usług oraz załączyć dowody dotyczące najważniejszych usług
(referencje) potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie
oświadczenia Wykonawcy oraz dokumentów wymienionych w punkcie 7 SIWZ
dołączonych do oferty, na zasadzie spełnia/nie spełnia.
Forma dokumentu:
- wykaz usług - oryginał
- dowody- oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem.

6.

PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCY Z POSTĘPOWANIA
1. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę na podstawie
przepisów art. 24 ust.1 pkt 12-23 ustawy Pzp
2. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 ,
może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania
jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem
lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub
naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami
ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które
są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub
nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli
wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem
sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku
okres obowiązywania tego zakazu.
3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę
i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna przedstawione dowody za wystarczające.
4. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania, ofertę Wykonawcy
wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

7.

WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA
1. Do oferty, której wzór stanowi załącznik nr 1 do SIWZ w celu wstępnego wykazania

spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia,
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert:
Lp.

Wymagany dokument

1
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z udziału w postępowaniu

2

Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.
Forma dokumentu: oryginał
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.
Forma dokumentu: oryginał
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2. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której
mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.
24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp:
Lp.
Wymagany dokument
1

3.
4.
5.

6.

Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej.

Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej- załącznik nr 8 do SIWZ.
Forma dokumentu: oryginał
Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z
innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.
Zamawiający, na podstawie art. 24aa ustawy Pzp, przewiduje możliwość w pierwszej kolejności
dokonania oceny ofert, a następnie zbadania, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona
jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, może wezwać wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na
dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w
art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.
Wykaz dokumentów i oświadczeń składanych na wezwanie Zamawiającego na potwierdzenie
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp:

7. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
należy przedłożyć:
Lp.

Wymagany dokument

1

Wykaz usług
Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem
ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały
wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane
lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje
bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były
wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a
jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w
stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty
potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu.
Forma dokumentu – wykaz usług- oryginał.
Dokumenty potwierdzające, że usługi zostały wykonane należycie – oryginał lub kopia
poświadczona przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem.

8. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował
niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia
publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami
gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, należy przedłożyć:
Lp.

Wymagany dokument

1

Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych
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zasobów.
Pisemne zobowiązanie podmiotów, na zdolnościach lub sytuacji których Wykonawca
polega, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
zamówienia.
Forma dokumentu: oryginał
9. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie
zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do
złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie
podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą
uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już
aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
10. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia, jeżeli
Zamawiający posiada aktualne oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy, lub
może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności
rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z
2016 r. poz. 352).
11. W takiej sytuacji Wykonawca zobligowany jest do wskazania zamawiającemu oświadczeń lub
dokumentów, które znajdują się w jego posiadaniu, z podaniem sygnatury postępowania, w
którym wymagane dokumenty lub oświadczenia były składane, lub do wskazania dostępności
oświadczeń lub dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi
ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych.
12. Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski
wskazanych przez wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.
13. Oświadczenia, dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub
sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące
Podwykonawców, składane są w oryginale. Dokumenty, inne niż oświadczenia, składane są w
oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
14. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na
którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia publicznego albo Podwykonawca, w zakresie dokumentów, które
dotyczą każdego z nich.
15. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie
elektronicznej.
16. W przypadku gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej
prawdziwości, Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie
poświadczonej kopii.
17. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

8.

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW POLEGAJĄCYCH NA ZASOBACH INNYCH
PODMIOTÓW, NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 22A USTAWY PZP
1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w
stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać
na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru
prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów, w szczególności przedstawiając w tym celu zobowiązanie tych podmiotów do
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
3. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne
lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w
postępowaniu oraz zbada czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, a
których mowa w pkt 7 niniejszej SIWZ.
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4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na
ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa także oświadczenia o braku podstaw do
wykluczenia dotyczące tych podmiotów.
5. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do
tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 7.5 ppkt 1 SIWZ.
6. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na
zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w
stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek
łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów,
Zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności:
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy
wykonywaniu zamówienia publicznego;
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków
udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności
dotyczą.
7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, na którego zdolnościach polega
Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby
Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
a. zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
b. zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli
wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt. 6.2 SIWZ.

9.

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW ZAMIERZAJĄCYCH POWIERZYĆ
WYKONANIE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCOM
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom.
2. Zamawiający wymaga wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie
zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców.
3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom, w
celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu
przedstawia oświadczenia dla każdego z tych Podwykonawców.

10. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, wypełniony druk, o
którym mowa w pkt 7.1 tabela ppkt 1 i 2 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających
się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w oraz brak
podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

11. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A
TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ
Z WYKONAWCAMI.
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1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz
Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty,
umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt. 7. niniejszej SIWZ (również w
przypadku ich złożenia w wyniku wezwania o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP) dla
których Prawodawca przewidział wyłącznie formę pisemną.
2. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się znakiem
sprawy określonym w SIWZ.
3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę
pisemnie winny być składane na adres: Zespół Szkół Centrum Kształcenia w Nowosielcach, ul:
Heleny Gniewosz 160, Nowosielce, 38-500 Zarszyn.
4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą
elektroniczną winny być kierowane na adres: zsckr.nowosielce@gmail.com
5. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocą faksu
lub w formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia
faktu ich otrzymania
6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
7. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca
dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert, Zamawiający udzieli wyjaśnień
niezwłocznie, jednak nie później wynika to z art. 38 ust. 1 ustawy PZP. Jeżeli wniosek o
wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy
udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez
rozpoznania. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, na której udostępniono
SIWZ.
8. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku,
o którym mowa w pkt 11.7 SIWZ.
9. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych
odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze
oświadczenie Zamawiającego.
10. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.
11. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest Monika
Ciejka pod adresem e-mail: zsckr.nowosielce@gmail.com, tel. 504 396 764, 886 277 744

12. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.
1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
13. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.
1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. (art. 85 ust. 5 ustawy PZP).
2. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy,
samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co
najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o
wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni.

14. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT.
1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
- wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego
Załącznik nr 1 do SIWZ, zawierający w szczególności: wskazanie oferowanego przedmiotu
zamówienia, łączną cenę ofertową brutto na każde zadanie osobno , zobowiązanie dotyczące
terminu realizacji zamówienia, i warunków płatności, oświadczenie o okresie związania ofertą
oraz o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i wzoru umowy bez zastrzeżeń, a także
informację, którą część zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy;
- oświadczenia wymienione w pkt 7 niniejszej SIWZ;
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2. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną
3.

4.

5.
6.

7.
8.
9.

trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania
Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.
W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii
dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym)
Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii
poświadczonej notarialnie.
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę na jedno lub więcej zdań. Złożenie większej
liczby ofert na jedno lub więcej zadań spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez
danego Wykonawcę.
Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a cała
oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana, zszyta
uniemożliwiając jej samoistną dekompletację), oraz zawierała spis treści.
Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być parafowane
własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego
i oznakować w następujący sposób:
Zespół Szkół Centrum Kształcenia
w Nowosielcach, ul: Heleny Gniewosz 160, Nowosielce, 38-500 Zarszyn, sekretariat,
oznaczonej Oferta na „Przeprowadzenie kursu umiejętności zawodowych Flair ”
Znak sprawy: ZP/16/2017/EFS - nie otwierać przed godziną 14:00
dnia 25.08.2017r.
Na kopercie należy podać dane Wykonawcy (nazwa, adres, telefon, adres e-mail)”.

10. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty składane
w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich
otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr
153, poz. 1503 z późn. zm.), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą
one być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa.
11. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez
Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica
przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty.
Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa
oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego
postępowania są jawne bez zastrzeżeń.
12. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne
i skutkować będzie ich odtajnieniem.
13. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w
trybie art. 90 ustawy PZP, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa.
Przedmiotowe zastrzeżenie zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy
Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa.
14. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej
oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienieo wprowadzeniu zmian
przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg
takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem
„ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty
Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania
zmian, zostaną dołączone do oferty.
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15. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się
z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak
wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane
w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności
postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert wycofywanych
nie będą otwierane.
16. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3
ustawy PZP zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP). Wszelkie niejasności i
obiekcje dotyczące treści zapisów w SIWZ należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed
terminem składania ofert w trybie przewidzianym w pkt. 8 niniejszej SIWZ. Przepisy ustawy
PZP nie przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów projektu
umowy, po terminie otwarcia ofert.
17. W ofercie Wykonawca poda: ryczałtową cenę brutto oferty za wykonanie całości zamówienia,
przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności jego realizacji.

15. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – Zespół Szkół Centrum Kształcenia w
Nowosielcach, ul: Heleny Gniewosz 160, Nowosielce, 38-500 Zarszyn. w sekretariacie

2. Termin składania ofert upływa dnia 25.08.2017r. o godzinie 13:00.
3. Ofertę złożoną po terminie składania ofert Zamawiający niezwłocznie zwróci Wykonawcy.
4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego dnia 25.08.2017r. o godzinie 14:00 pokój
Vicedyrektora lub biuro projektów
5. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4
ustawy PZP.
6. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie: http://zsckr-nowosielce.pl
informacje dotyczące:
a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
c) ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych
w ofertach.

16. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY.
1. Wykonawca określa cenę oferty jako cenę ryczałtową (art. 632 ustawy z dnia 23 kwietnia

2.

3.
4.
5.

1964r. Dz. U. nr 1, poz. 93 z późń. zm.) uwzględniając zakres zamówienia określony w SIWZ
pkt 3, koszty usług tymczasowych i towarzyszących oraz wszelkie koszty związane z realizacją
zamówienia, w tym w szczególności koszty transportu, dostaw, urządzeń, montażu urządzeń,
zakupu maszyn, narzędzi i urządzeń lub ich wynajmu ewentualnie innych form pozyskania –
służących do zrealizowania przedmiotu zamówienia, koszty pracy tych maszyn i urządzeń,
koszty pracy osób zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, koszty BHP, ich
podłączenia, koszty wyposażenia zaplecza zgodnie z potrzeba wykonania kursów, szkolenia, jak
i ewentualnie ryzyko ekonomiczne wynikające z okoliczności, których nie można było
przewidzieć w chwili zawierania umowy.
W wyniku nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia,
Wykonawca ponosić będzie skutki błędów w ofercie. Od Wykonawcy wymagane jest bardzo
szczegółowe zapoznanie się z przedmiotem zamówienia i skalkulowanie ceny
z należytą starannością.
W cenie powinien być uwzględniony podatek od towarów i usług VAT, jeżeli obowiązuje.
Stawka podatku VAT winna być określona zgodnie z obowiązującą ustawą o podatku od
towarów i usług, a cena powinna być podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Przyjmuje się, że za prawidłowo wyliczoną cenę ryczałtową za cały przedmiot zamówienia
odpowiada Wykonawca, bez względu na sposób jej obliczenia.
Wykonawca przed ostatecznym określeniem ceny ofertowej zobowiązany jest do pełnej analizy
dokumentacji przetargowej oraz uzyskania informacji, które mogą być konieczne do
przygotowania prawidłowej oferty.
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6. Nie jest dopuszczalne określenie ceny oferty przez zastosowanie rabatów, upustów itp.
w stosunku do kwoty ogółem.
7. Wykonawca poda ryczałtową cenę oferty za realizację całości zamówienia w Formularzu
Ofertowym sporządzonym według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do SIWZ.
8. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN.
9. W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną podane przez wykonawcę w ofercie wyrażoną
słownie oraz cyfrowo za prawidłową Zamawiający uzna wartość (cenę) wyrażoną słownie z
zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 ustawy.
10. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny
takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby
obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje
zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku
podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie
będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
11. Zamawiający doliczy do ceny oferty również cło.
12. Jeżeli ofertę złoży osoba fizyczna (nie prowadząca działalności gospodarczej), której wybór
prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku odprowadzenia należytych składek z
tytułu ubezpieczenia społecznego oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz innych
obciążeń podatkowych, wykonawca zobowiązany jest w cenie oferty uwzględnić wszystkie w/w
obciążenia.
13. Podmiot zagraniczny w formularzu cenowym wpisuje tylko cenę netto

17. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU
OCENY OFERT.
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się następującymi
kryteriami i ich znaczeniem oraz w następujący sposób będzie oceniać oferty w poszczególnych
kryteriach:
Kryterium I – Cena – 60 pkt.,
Kryterium II – Doświadczenie trenerskie w prowadzeniu szkoleń z tematyki objętej
przedmiotem zamówienia – 40 pkt.
2. W kryterium I - „Cena” najwyższą liczbę punktów (60) otrzyma oferta zawierająca najniższą
cenę brutto, a każda następna odpowiednio zgodnie ze wzorem:
cena oferty najniżej skalkulowanej
liczba punktów oferty ocenianej =-----------------------------------------------------------x 60pkt
cena oferty ocenianej
.

3. W kryterium II - „doświadczenie” (40 pkt.).
Ocenie w danym kryterium będzie podlegało doświadczenie trenera z ostatnich 3 lat.
Przez doświadczenie Wykonawcy rozumie się łączną liczbę osób, dla których w okresie ostatnich trzech
lat przed dniem złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności ki jest krótszy — w tym okresie,
skutecznie zapewniono wsparcie w ramach kursów zawodowych tożsamych i zbieżnych z przedmiotem
niniejszego Zam6wienia. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia wykazu wykonanych, a w
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych usług wraz z
dowodami, że usługi to zostały wykonane lub są wykonywane należycie, tj. Wykonawca zobowiązany
jest wraz ofertą przedłożyć Zamawiającemu dokumenty potwierdzające spełnienie tego warunku (m.in.
referencje, kopie umów itp.).
Punkty przyznawane za kryterium doświadczenie będą liczone wg następującego wzoru:
D = (Db : Dmax) x 40
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gdzie:
D — Liczba punktów przyznana danej ofercie,
Db — Łączne doświadczenie trenerów/trenera ocenianej oferty
Dmax — maksymalne doświadczenie trenerów/trenera wśród złożonych ofert
Przez dzień szkoleniowy należy rozumieć szkolenie lub warsztat:
- prowadzony w jednym dniu kalendarzowym;
- dla jednej grupy szkoleniowej;
- trwający co najmniej 4 godzin dydaktycznych, nie wliczając przerw. (liczba osób) spośród ważnych
ofert.
Liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę wyliczona będzie wg wzoru:
Ilość punktów = cena + doświadczenie trenerskie.
Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium doświadczenie
wynosi 40.

4. W kryterium I „cena”, ocena będzie dokonana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5. Następnie punkty przyznane w poszczególnych kryteriach danej ofercie zostaną do siebie
dodane.
6. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego
Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający
w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów
i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
7. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyskała największą liczbę
punktów spośród ofert ważnych, niepodlegających odrzuceniu, złożonych przez Wykonawców
niepodlegających wykluczeniu.
8. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej.

18. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO.
1. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą
dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie
będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia
umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy,
cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z
nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania
konsorcjum, wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez
któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.
3. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ.
4. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom.
5. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla
się od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród
pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą
przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy PZP.
6. Zamawiający nie przewiduje dodatkowych formalności poprzedzających zawarcie umowy.

19. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA
UMOWY.

1. Wykonawca nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
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20. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO
TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO,
OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY
WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH.
1. Wzór umowy, stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ.

21. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ.
1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes
w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia
przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej przewidziane
w dziale VI ustawy PZP jak dla postępowań poniżej kwoty określonej w przepisach
wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP.
Załączniki do SIWZ:
Załącznik nr 1 – Formularz oferty
Załącznik nr 2 – Oświadczenie dotyczące wykluczenia
Załącznik nr 3 – Oświadczenie dotyczące warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 5 – Wzór umowy
Załącznik nr 4 – Wykaz usług
Załącznik nr 6 – Wykaz trenerów (wymagane do kryterium oceny ofert)
Załącznik nr 7 – Doświadczenie trenera
Załącznik nr 8 – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej
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