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SPECYFIKACJA 

ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA 

w  t r y b i e   p r z e t a r g u    n i e o g r a n i c z o n e g o 

na realizację zadania: 

 

Przeprowadzenie zajęć doskonalących w Projekcie pn. Kompetentni w edukacji-

Wdrożenie systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie bieruńsko - lędzińskim 

 

 

 

Sprawa nr: PPP-03/04/2014 

 

 

 

Wartość zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na 

podstawie  art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych ustawy z dnia  29 stycznia 

2004r. – Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2013r poz. 907 z późniejszymi zmianami). 
 

 

               Zatwierdzono w dniu 27 luty 2014 
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SPIS   TREŚCI    SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA: 

I.  Nazwa i adres zamawiającego.  

II.  Tryb udzielenia zamówienia publicznego. 

III.  Opis przedmiotu zamówienia.   

IV.  Częściowa realizacja zamówienia, oferty wariantowe, wymagania dotyczące wadium, 

informacja na temat umowy ramowej, informacja na temat aukcji elektronicznej, informacja 

na temat dynamicznego systemu zakupów, zamówień uzupełniających, informacja na temat 

zwrotu udziału kosztów w postępowaniu. 

V.  Termin wykonania zamówienia. 

VI.  Realizacja zamówienia w systemie podwykonawstwa. 

VII.  Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie. 

VIII.  Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej 

Polskiej. 

IX.  Waluta obowiązująca. 

X.  Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków 

udziału  w postępowaniu. Wykaz  oświadczeń i dokumentów, jakie muszą dostarczyć 

wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 

XI.  Termin związania z ofertą.  

XII.  Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami oraz zasady wzajemnych 

kontaktów. 

XIII.  Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia. 

XIV.  Opis sposobu przygotowania oferty. 

XV.  Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 

XVI.  Opis sposobu obliczania ceny. 

XVII.  Opis sposobu oceny ofert i kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze 

oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

XVIII.  Ogłoszenie wyniku przetargu oraz informacja o formalnościach, jakie powinny zostać 

dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

XIX.  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w 

sprawie zamówienia publicznego. 

XX.  Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o 

udzielenie zamówienia. 

XXI.  Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu ze środków Unii Europejskiej. 

XXII.  Informacja o możliwości unieważnienia postępowania. 

XXIII.  Postanowienia końcowe. 

Załączniki: 

Nr  1    -   Szczegółowe opisy przedmiotu zamówienia   

Nr  2 -   Formularz ofertowy 

Nr  3    -   Oświadczenie dotyczące podwykonawstwa 
  Nr  4    - Oświadczenie o spełnianiu warunków wynikających z art. 22 ust. 1  pkt. 1-4  ustawy  PZP. 

Nr  5    -   Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia. 
Nr  6    -   Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej 
Nr  7    -   Wykaz Usług 

Nr 7a   -   Oświadczenie innego podmiotu (dot. Wykazu usług) 
Nr  8    -   Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia 

Nr  8a -    Oświadczenie innego podmiotu (dot. Wykazu osób) 
Nr  8b   -   Oświadczenie o posiadaniu uprawnień 

Nr  9    -   Istotne Postanowienia Umowy 

Uwaga: 

Zastosowane skróty: 

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

SORE – Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji 

PZP - Ustawa Prawo Zamówień Publicznych 
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I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:  

 

Realizator projektu:  

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Bieruniu 

43-155 Bieruń ul. Granitowa 130  

Telefon/fax: (032) 216 36 90 

NIP: 646-23-85-428;  REGON: 276270263 

e-mail: ppp.sekretariat@powiatbl.pl;  http://www.poradnia.powiatbl.pl/ 

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO: 

 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 

z późn. zm.).  

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest:  

Przeprowadzenie zajęć doskonalących w Projekcie pn. Kompetentni w edukacji-

Wdrożenie systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie bieruńsko - lędzińskim 

dla osób, które zadeklarowały udział w projekcie współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”, realizowanego 

z Działania 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki. 

 

2. Zajęcia doskonalące będą organizowane w poniżej wymienionych placówkach 

edukacyjnych: 

1) Przedszkole Nr 1, ul. Chemików 33, 43-150 Bieruń, 

2) Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2, ul. Hołdunowska 20, 43-143 

Lędziny,           

3) Gminne Przedszkole Nr 1, ul. Techników 25, 41-403  Chełm Śląski, 

4) Przedszkole Miejskie w Imielinie, ul. W. Sapety 10, 41-407 Imielin, 

5) Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. K. Miarki, ul. Paderewskiego 5, 

43-140 Lędziny, 

6) Szkoła Podstawowa Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Orła Białego w Bieruniu, ul. 

Węglowa 11, 43-155 Bieruń, 

7) Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Floriana Adamskiego, ul. O. Kolberga 1,  41-403 Chełm 

Śląski, 

8) Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Augusta Kardynała Hlonda w Chełmie Śląskim,  

ul. Górnośląska 45, 41-403 Chełm Śląski, 

9) Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1, ul. Krakowska 28,  43-150 Bieruń, 

10) Szkoła Podstawowa im. Wilhelma Gawlikowicza, ul. Św. Jana 33, 43-220 Bojszowy, 

11) Gimnazjum Gimnazjum Nr 2 im. Św. Walentego w Bieruniu, ul. Licealna 17a,               

43-150 Bieruń, 

12) Gimnazjum Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2 im. Gustawa Morcinka, ul. 

Hołdunowska 72, 43-143 Lędziny, 

13) Gimnazjum Gimnazjum Nr 1 im. Janusza Korczaka, ul. Pokoju 29, 43-140 Lędziny, 

14) Zespół Szkół w Chełmie Śląskim - Gimnazjum im. Karola Miarki ul. Śląska 12, 41-403 

Chełm Śląski, 

15) Zespół Szkół  w Chełmie Śląskim – Technikum,  ul. Techników 18, 41-403 Chełm Śląski. 
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3. Ze względu na charakter usługi całość zamówienia podzielono na 12 odrębnych części, 

dopuszczając możliwość ubiegania się o każdą z części zamówienia z osobna: 

 

CZĘŚĆ 1: Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny 

CZĘŚĆ 2: Uczeń – Aktywny Uczestnik Procesu Uczenia się 

CZĘŚĆ 3: Aktywny Uczestnik Procesu Uczenia się z zaburzeniami centralnego 

przetwarzania słuchowego 

CZĘŚĆ 4: Coaching i tutoring wychowawcy 

CZĘŚĆ 5: Budowa koncepcji pracy szkoły 

CZĘŚĆ 6: Dostosowanie pracy nauczyciela do potrzeb i możliwości ucznia 

CZĘŚĆ 7: Przedszkole promuje wartość edukacji 

CZĘŚĆ 8: Komunikacja i współpraca z rodzicami 

CZĘŚĆ 9: Przepisy prawa oświatowego 

CZĘŚĆ 10: Efektywne techniki uczenia i ocenianie kształtujące 

CZĘŚĆ 11: Audyt bezpieczeństwa 

CZĘŚĆ 12: Umiejętności wychowawcze 

 

4. Szczegółowy opis poszczególnych części przedmiotu zamówienia zawierają  załącznik nr 1 

do SIWZ opis przedmiotu zamówienia i załączniki nr: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 

1.9, 1.10, 1.11, 1.12 . 

 

5. Przedmiotowe zajęcia doskonalące mają obejmować wiedzę teoretyczną i/lub praktyczną 

z zakresu danego tematu opisanego w załączniku nr …. do umowy, powinny być 

prowadzone w formie warsztatowej, wykładu itp. według ustaleń wykonawcy  

z przedstawicielem placówki wymienionej w § 1 pkt. 2. 

6. Szczegółowy program (w tym termin – data oraz godzina rozpoczęcia i zakończenia, 

zakres tematyczny, liczbę godzin dydaktycznych, miejsce realizacji) każdych zajęć 

planowanych do realizacji z danej części tematycznej zamówienia opisanych w załączniku nr 

…… do Części zamówienia nr …., ma być na co najmniej 7 dni roboczych przed rozpoczęciem 

zajęć każdorazowo uzgadniany przez Wykonawcę w porozumieniu ze Szkolnym 

Organizatorem Rozwoju Edukacji (SORE) oraz z dyrekcją/zespołem nauczycieli  

z placówkami edukacyjnymi obsługiwanymi przez Wykonawcę/ Zleceniobiorcę 

wymienionych w § 1 pkt.2.  

7. W uzasadnionych przypadkach na wniosek placówki/ek wymienionych w § 1 pkt.2 

Zamawiający/Zleceniodawca dopuszcza możliwość skrócenia terminu określonego w pkt. 4 

niniejszego paragrafu. 

8. Każdy szczegółowy program zajęć opracowany w ramach realizacji usługi z danej części 

zamówienia tj. ….. musi być zatwierdzony przez Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji 

oraz dyrektora placówki wymienionej w § 1 pkt.2 oraz przekazany na co najmniej 4 dni 

robocze przed wyznaczonym terminem rozpoczęcia zajęć do biura projektu w formie 

papierowej z podpisami i wersji elektronicznej tj. skanu dokumentu, na adres: 43-225 Wola, 

ul. Kopalniana 6 oraz e-mail: b.bednorz@cpsa.com.pl oraz m.bujny@cpsa.com.pl.   

9. Wykonawca/Zleceniobiorca ma obowiązek przekazać wzorcowe materiały dla uczestników 

zajęć np. prezentację multimedialną (slajdy) lub inne wybrane przez 

Wykonawcę/Zleceniobiorcę materiały na zajęcia do przekazania dla uczestników zajęć  

z danej tematyki zgodnie z zapisami szczegółowych programów zajęć, o których mowa w § 

1 pkt. 4, co najmniej na 4 dni robocze przed wyznaczonym terminem rozpoczęcia danych 

zajęć do biura projektu w wersji elektronicznej tj. np. w formie skanu dokumentów, na 

adres e-mail: b.bednorz@cpsa.com.pl oraz m.bujny@cpsa.com.pl lub w wersji papierowej 
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jednego wzorcowego egzemplarza dostarczonego do biura projektu: 43-225 Wola ul. 

Kopalniana 6.   

10. Pozostałe wymagania, jakie musi spełniać Wykonawca/Zleceniobiorca celem 

zrealizowania przedmiotu umowy: 

a) Wykonawca/Zleceniobiorca w terminie do 2 dni roboczych od daty podpisania umowy 

porozumie się telefonicznie lub osobiście z osobami pełniącymi funkcję Szkolnych 

Organizatorów Rozwoju Edukacji w placówkach wskazanych w pkt 2. 

b) Zamawiający udostępni nieodpłatnie sale do prowadzenia zajęć w placówkach 

edukacyjnych wymienionych w pkt. 2.  

c) Zajęcia mogą odbywać się od poniedziałku do piątku lub inne dni tygodnia wyznaczone 

przez placówkę wymienioną w pkt. 2 w terminie i godzinach ustalonych z wybranym 

Wykonawcą/Zleceniobiorcą oraz dyrektorem i Szkolnym Organizatorem Rozwoju Edukacji z 

daną szkołą w okresie obowiązywania umowy. 

d) Wykonawca/Zleceniobiorca musi zapewnić dla wykładowcy, trenera prowadzącego zajęcia 

niezbędne materiały dydaktyczne tj. papier, kartki, blok do flicharta, pisaki itp. oraz sprzęt 

typu laptop, ekran itp. 

e) Zamawiający/Zleceniodawca na wniosek Wykonawcy/Zleceniobiorcy może zapewnić 

nieodpłatnie do poprowadzenia zajęć rzutnik multimedialny. 

f) Wykonawca/Zleceniobiorca wystawia uczestnikom zajęć zaświadczenia i/lub certyfikaty, 

potwierdzające udział i ukończenie szkoleń, warsztatów.  

g) Zaświadczenia i/lub certyfikaty, materiały szkoleniowe oraz sala dydaktyczna będą 

oznakowane przez Wykonawcę/Zleceniobiorcę poprzez umieszczanie logo typów UE, EFS, 

POKL i nazwą projektu według uzgodnień między stronami umowy na realizacje usługi. 

11. Beneficjentem projektu jest Powiat Bieruńsko -Lędziński, a Realizatorem bezpośrednim 

projektu jest Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Bieruniu. Zajęcia doskonalące będą 

się odbywać na rzecz placówek oświatowych (szkół lub przedszkoli), które uczestniczą w 

projekcie w roku szkolnym 2013/2014. 

12. Głównym celem Projektu jest wdrożenie do dnia 31 lipca 2015 roku nowatorskiego 

systemu doskonalenia nauczycieli, który będzie odpowiadał na zdiagnozowane indywidualne 

potrzeby jednostek oświatowych z terenu Powiatu Bieruńsko - Lędzińskiego. 

13. Osoba prowadząca zajęcia z danej części zamówienia, o których mowa w rozdziale III 

SIWZ nie może być pracownikiem lub pełnić funkcji Szkolnego organizatora Rozwoju 

Edukacji w placówkach edukacyjnych, w których ma docelowo prowadzić zajęcia.  

14. Wykonawca/Zleceniobiorca jest zobowiązany do współpracy z kierownikiem projektu, 

pracownikami biura projektu oraz opracowywania i dostarczania dokumentów 

rozliczeniowych do biura projektu.  

15. Zamawiający/Zleceniodawca nie wyraża zgody, aby Wykonawca w trakcie i podczas 

wypełniania obowiązków stanowiących przedmiot zamówienia, wykonywał w danych 

placówkach oświatowych lub w biurze projektu innych czynności, niezwiązanych  

z wykonaniem przedmiotu umowy, pod rygorem rozwiązania umowy przez 

Zamawiającego/Zleceniodawcy.  

16. Osoba prowadząca zajęcia z danej części zamówienia, o których mowa w rozdziale III 

SIWZ nie może być pracownikiem placówek edukacyjnych w których ma docelowo 

prowadzić zajęcia. 
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17. Wykonawca pełniący w okresie organizacji zajęć doskonalących jednocześnie funkcję 

Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji na podstawie odrębnej umowy na rzecz placówek 

edukacyjnych spośród wymienionych w pkt. III.2, nie może przeprowadzać zajęć 

doskonalących w tych placówkach, gdzie pełni w/w funkcję.  

18. Zamawiający zastrzega, że łączna liczba godzin osoby wykonującej przedmiotową 

usługę,  wynikająca z wykonywania wszystkich zadań w ramach niniejszego projektu oraz 

w ramach innych projektów finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki, jak również wykonywanych w ramach innych programów Narodowych 

Strategicznych Ram Odniesienia nie może przekroczyć 240 godzin zegarowych 

miesięcznie.   

19. W przypadku udzielenia zamówienia Wykonawcom, o których mowa w art. 23 ust. 1 

ustawy PZP, Zamawiający, przed podpisaniem umowy, wymaga przedłożenia umowy 

regulującej współpracę Wykonawców.  

 

20. Wspólny Słownik Zamówień:  

CPV: 80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe, 80.50.00.00-9 Usługi szkoleniowe. 

 

IV. CZĘŚCIOWA REALIZACJA ZAMÓWIENIA, OFERTY WARIANTOWE, 

WYMAGANIA  DOTYCZĄCE WADIUM, INFORMACJA NA TEMAT UMOWY 

RAMOWEJ, INFORMACJA NA TEMAT AUKCJI ELEKTRONICZNEJ, INFORMACJA 

NA TEMAT DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW, ZAMÓWIEŃ 

UZUPEŁNIAJCYCH, INFORMACJA NA TEMAT ZWROTU UDZIAŁU KOSZTÓW W 

POSTĘPOWANIU. 

 

1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (na dowolnie wybraną część lub 

części zamówienia - jeden Wykonawca może złożyć oferty na dowolną ilość części).  

Wypełnienie załączników oraz dostarczenie dokumentów i oświadczeń wymaganych  

w SIWZ należy wykonać odpowiednio dla zakresu przedmiotu zamówienia, o który 

ubiega się wykonawca (dla każdej części zamówienia, którą chciałby realizować). 

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

3. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

4. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji  

elektronicznej. 

5. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

6. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu  zakupów. 

7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

8. Zamawiający nie przewiduje możliwości dokonania zamówień uzupełniających. 

 

 

V.  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:  

  

Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 30 czerwca 2014 r.  

 

 
VI.  REALIZACJA ZAMÓWIENIA W SYSTEMIE PODWYKONAWSTWA. 

 

Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania zamówienia podwykonawcom. Zamawiający 

żąda wskazania zakresu zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.                      

W związku z powyższym należy odpowiednio uzupełnić pkt. 6 Formularza ofertowego 

(załącznik nr 2 do siwz). 

 

 

mailto:sekretariat@cpsa.com.pl


 

   

 

Projekt pn. ,,Kompetentni w edukacji-Wdrożenie systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie bieruńsko - lędzińskim”, 

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

7 
Realizator projektu:  

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA W BIERUNIU 

 

PARTNER projektu: 

Centrum Przedsiębiorczości CP Sp. z o.o. [dawniej: Centrum Przedsiębiorczości S.A.] 
BIURO PROJEKTU: 43-225 Wola ul. Kopalniana 6, Tel 32 211 91 77, e-mail: sekretariat@cpsa.com.pl  

 

VII. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O ZAMÓWIENIE:  

 

1. Dopuszcza się składanie ofert wspólnych - dwóch lub większej ilości podmiotów, przy 

zachowaniu następujących warunków:  

a) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia mają spełniać 

warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnienie tych 

warunków, zgodnie z zapisami rozdz. X SIWZ. Ponadto Wykonawcy winni spełnić warunek 

określony w art. 23 ust 2 ustawy ustanawiając i wskazując pełnomocnika do 

reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

b) Pełnomocnictwo (w formie oryginału lub notarialnie potwierdzonej jego kopii) musi 

znajdować się w ofercie wspólnej wykonawców. 

c) Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem. 

d) Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania, zwraca się do 

Zamawiającego z wszelkimi sprawami i do niego Zamawiający kieruje informacje, 

korespondencję itp. 

e) Wszystkie podmioty będą solidarnie odpowiadały prawnie za realizację umowy. 

f) Przed zawarciem umowy o niniejsze zamówienie publiczne, jeżeli oferta konsorcjum 

zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może wezwać do przedstawienia 

umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

g) Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak wykonawcy składający ofertę wspólną. 

 

VIII. WYKONAWCA MAJĄCY SIEDZIBĘ LUB MIEJSCE ZAMIESZKANIA POZA 

TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ: 

 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, przedkłada: 

• dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania potwierdzający, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - 

wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania  ofert. 

Przedmiotowe dokumenty muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za 

zgodność z oryginałem przez wykonawcę składającego ofertę. Dokumenty  sporządzone  

w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę 

lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, zastępuje 

się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym 

organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 

gospodarczego odpowiednio dla miejsca zamieszkania osoby w kraju, w którym wykonawca 

ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w którym określa się także osoby uprawnione do 

reprezentacji wykonawcy. 

 

IX. WALUTA OBOWIĄZUJĄCA: 

 

Zamawiający będzie rozliczał się z Wykonawcą wyłącznie w walucie polskiej tj. w PLN.  

 

 

X. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 

OCENY SPEŁNIANIA  WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. WYKAZ 

OŚWIADCZEŃ  I DOKUMENTÓW, JAKIE MUSZĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU 

POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. 
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A. O udzielenie zamówienia mogą  ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają 

warunki  określone w art. 22 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych 

dotyczące : 

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

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 
 Zamawiający nie stawia szczegółowego opisu warunku w tym zakresie.  
Zamawiający żąda złożenia oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy i jego weryfikacja  
zostanie przeprowadzona wg formuły: „spełnia- nie spełnia". 

b. posiadania  wiedzy i doświadczenia, 

Szczegółowy opis spełniania warunku został opisany w pkt. X.B.1 SIWZ 

c. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia, 

Szczegółowy opis spełniania warunku został opisany w pkt. X.B.3 SIWZ 

d. sytuacji ekonomicznej i finansowej. 
Zamawiający nie stawia szczegółowego opisu warunku w tym zakresie. 
Zamawiający żąda złożenia oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy i jego weryfikacja 
zostanie przeprowadzona wg formuły: „spełnia- nie spełnia". 

e. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy  nie podlegają wykluczeniu  

z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy PZP. 
 
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły „spełnia - nie 
spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez 
Zamawiającego i podanych w SIWZ) zgodnie z ustawą PZP, określonych w Rozporządzeniu 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może 
żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane  

(Dz. U. z 2013r. Nr 33, poz. 231). Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać 
jednoznacznie, iż Wykonawca spełnia wyżej wymienione warunki. 

 

B. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 

 

1. W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania  wiedzy  

i doświadczenia (art. 22 ust.1 pkt 2 ustawy PZP), Zamawiający wymaga złożenia 

następujących dokumentów: 

Wykazu wykonanych usług (odpowiednio dla każdej części zamówienia),  

a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług,  

w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.   

Jako warunek minimalny Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał się: 

1.1 CZĘŚĆ 1. JAK POMÓC UCZNIOWI OSIĄGNĄĆ SUKCES EDUKACYJNY 

Jako warunek minimalny Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał się: 

wykonaniem co najmniej 2 usług polegających na prowadzeniu zajęć 

doskonalących tj. warsztatów, szkoleń, wykładów, konsultacji itp. w zakresie 

tożsamym lub w zakresie podobnym do zakresu przedmiotowego zamówienia tj. 

powiązanych tematycznie z zagadnieniami które dotyczą tej części podanych w 

załączniku nr 1.1 do siwz (Opis przedmiotu zamówienia) oraz wykonaniem co 

najmniej 20 godzin dydaktycznych zajęć polegających na prowadzeniu zajęć 

doskonalących tj. warsztatów, szkoleń, wykładów, konsultacji itp. w zakresie 

tożsamym lub w zakresie podobnym do zakresu przedmiotowego zamówienia tj. 

powiązanych tematycznie z zagadnieniami które dotyczą tej części podanych w 

załączniku nr 1.1 do siwz (Opis przedmiotu zamówienia). 
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1.2  CZĘŚĆ 2. Uczeń – Aktywny Uczestnik Procesu Uczenia się 

 Jako warunek minimalny Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał się: 

wykonaniem co najmniej 2 usług polegających na prowadzeniu zajęć 

doskonalących tj. warsztatów, szkoleń, wykładów, konsultacji itp. w zakresie 

tożsamym lub w zakresie podobnym do zakresu przedmiotowego zamówienia tj. 

powiązanych tematycznie z zagadnieniami które dotyczą tej części podanych w 

załączniku nr 1.2 do siwz (Opis przedmiotu zamówienia) oraz wykonaniem co 

najmniej 16 godzin dydaktycznych zajęć polegających na prowadzeniu zajęć 

doskonalących tj. warsztatów, szkoleń, wykładów, konsultacji itp. w zakresie 

tożsamym lub w zakresie podobnym do zakresu przedmiotowego zamówienia tj. 

powiązanych tematycznie z zagadnieniami które dotyczą tej części podanych w 

załączniku nr 1.2 do siwz (Opis przedmiotu zamówienia). 

1.3 CZĘŚĆ 3. Aktywny Uczestnik Procesu Uczenia się z zaburzeniami 

centralnego przetwarzania słuchowego 

Jako warunek minimalny Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał się: 

wykonaniem co najmniej 1 usługi polegającej na prowadzeniu zajęć 

doskonalących tj. warsztatów, szkoleń, wykładów, konsultacji itp. w zakresie 

tożsamym lub w zakresie podobnym do zakresu przedmiotowego zamówienia tj. 

powiązanych tematycznie z zagadnieniami które dotyczą tej części podanych w 

załączniku nr 1.3 do siwz (Opis przedmiotu zamówienia) oraz wykonaniem co 

najmniej 5 godzin dydaktycznych zajęć polegających na prowadzeniu zajęć 

doskonalących tj. warsztatów, szkoleń, wykładów, konsultacji itp. w zakresie 

tożsamym lub w zakresie podobnym do zakresu przedmiotowego zamówienia tj. 

powiązanych tematycznie z zagadnieniami które dotyczą tej części podanych  

w załączniku nr 1.3 do siwz (Opis przedmiotu zamówienia). 

1.4 CZĘŚĆ 4. Coaching i tutoring wychowawcy 

Jako warunek minimalny Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał się: 

wykonaniem co najmniej 1 usługi polegającej na prowadzeniu zajęć 

doskonalących tj. warsztatów, szkoleń, wykładów, konsultacji itp. w zakresie 

tożsamym lub w zakresie podobnym do zakresu przedmiotowego zamówienia tj. 

powiązanych tematycznie z zagadnieniami które dotyczą tej części podanych w 

załączniku nr 1.4 do siwz (Opis przedmiotu zamówienia) oraz wykonaniem co 

najmniej 5 godzin dydaktycznych zajęć polegających na prowadzeniu zajęć 

doskonalących tj. warsztatów, szkoleń, wykładów, konsultacji itp. w zakresie 

tożsamym lub w zakresie podobnym do zakresu przedmiotowego zamówienia tj. 

powiązanych tematycznie z zagadnieniami które dotyczą tej części podanych w 

załączniku nr 1.4 do siwz (Opis przedmiotu zamówienia). 

1.5  CZĘŚĆ 5. Budowa koncepcji pracy szkoły 

Jako warunek minimalny Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał się: 

wykonaniem co najmniej 4 usług polegających na prowadzeniu zajęć 

doskonalących tj. warsztatów, szkoleń, wykładów, konsultacji itp. w zakresie 

tożsamym lub w zakresie podobnym do zakresu przedmiotowego zamówienia tj. 

powiązanych tematycznie z zagadnieniami które dotyczą tej części podanych w 

załączniku nr 1.5 do siwz (Opis przedmiotu zamówienia) oraz wykonaniem co 

najmniej 36 godzin dydaktycznych zajęć polegających na prowadzeniu zajęć 

doskonalących tj. warsztatów, szkoleń, wykładów, konsultacji itp. w zakresie 

tożsamym lub w zakresie podobnym do zakresu przedmiotowego zamówienia tj. 

powiązanych tematycznie z zagadnieniami które dotyczą tej części podanych w 

załączniku nr 1.5 do siwz (Opis przedmiotu zamówienia). 
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1.6  CZĘŚĆ 6. Dostosowanie pracy nauczyciela do potrzeb i możliwości ucznia 

Jako warunek minimalny Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał się: 

wykonaniem co najmniej 1 usługi polegających na prowadzeniu zajęć 

doskonalących tj. warsztatów, szkoleń, wykładów, konsultacji itp. w zakresie 

tożsamym lub w zakresie podobnym do zakresu przedmiotowego zamówienia tj. 

powiązanych tematycznie z zagadnieniami które dotyczą tej części podanych w 

załączniku nr 1.6 do siwz (Opis przedmiotu zamówienia) oraz wykonaniem co 

najmniej 6 godzin dydaktycznych zajęć polegających na prowadzeniu zajęć 

doskonalących tj. warsztatów, szkoleń, wykładów, konsultacji itp. w zakresie 

tożsamym lub w zakresie podobnym do zakresu przedmiotowego zamówienia tj. 

powiązanych tematycznie z zagadnieniami które dotyczą tej części podanych w 

załączniku nr 1.6 do siwz (Opis przedmiotu zamówienia). 

1.7  CZĘŚĆ 7 Przedszkole promuje wartość edukacji 

Jako warunek minimalny Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał się: 

wykonaniem co najmniej 4 usług polegających na prowadzeniu zajęć 

doskonalących tj. warsztatów, szkoleń, wykładów, konsultacji itp. w zakresie 

tożsamym lub w zakresie podobnym do zakresu przedmiotowego zamówienia tj. 

powiązanych tematycznie z zagadnieniami które dotyczą tej części podanych w 

załączniku nr 1.7 do siwz (Opis przedmiotu zamówienia) oraz wykonaniem co 

najmniej 36 godzin dydaktycznych zajęć polegających na prowadzeniu zajęć 

doskonalących tj. warsztatów, szkoleń, wykładów, konsultacji itp. w zakresie 

tożsamym lub w zakresie podobnym do zakresu przedmiotowego zamówienia tj. 

powiązanych tematycznie z zagadnieniami które dotyczą tej części podanych w 

załączniku nr 1.7 do siwz (Opis przedmiotu zamówienia). 

1.8.  CZĘŚĆ 8 Komunikacja i współpraca z rodzicami 

Jako warunek minimalny Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał się: 

wykonaniem co najmniej 12 usług polegających na prowadzeniu zajęć 

doskonalących tj. warsztatów, szkoleń, wykładów, konsultacji itp. w zakresie 

tożsamym lub w zakresie podobnym do zakresu przedmiotowego zamówienia tj. 

powiązanych tematycznie z zagadnieniami które dotyczą tej części podanych w 

załączniku nr 1.8 do siwz (Opis przedmiotu zamówienia) oraz wykonaniem co 

najmniej 144 godzin dydaktycznych zajęć polegających na prowadzeniu 

zajęć doskonalących tj. warsztatów, szkoleń, wykładów, konsultacji itp. w 

zakresie tożsamym lub w zakresie podobnym do zakresu przedmiotowego 

zamówienia tj. powiązanych tematycznie z zagadnieniami które dotyczą tej 

części podanych w załączniku nr 1.8 do siwz (Opis przedmiotu zamówienia). 

1.9 CZĘŚĆ 9 Przepisy prawa oświatowego 

Jako warunek minimalny Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał się: 

wykonaniem co najmniej 4 usług polegających na prowadzeniu zajęć 

doskonalących tj. warsztatów, szkoleń, wykładów, konsultacji itp. w zakresie 

tożsamym lub w zakresie podobnym do zakresu przedmiotowego zamówienia tj. 

powiązanych tematycznie z zagadnieniami które dotyczą tej części podanych w 

załączniku nr 1.9 do siwz (Opis przedmiotu zamówienia) oraz wykonaniem co 

najmniej 32 godzin dydaktycznych zajęć polegających na prowadzeniu zajęć 

doskonalących tj. warsztatów, szkoleń, wykładów, konsultacji itp. w zakresie 

tożsamym lub w zakresie podobnym do zakresu przedmiotowego zamówienia tj. 

powiązanych tematycznie z zagadnieniami które dotyczą tej części podanych w 

załączniku nr 1.9 do siwz (Opis przedmiotu zamówienia). 

1.10  CZĘŚĆ 10 Efektywne techniki uczenia i ocenianie kształtujące 

Jako warunek minimalny Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał się: 

wykonaniem co najmniej 2 usług polegających na prowadzeniu zajęć 

doskonalących tj. warsztatów, szkoleń, wykładów, konsultacji itp. w zakresie 
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tożsamym lub w zakresie podobnym do zakresu przedmiotowego zamówienia tj. 

powiązanych tematycznie z zagadnieniami które dotyczą tej części podanych w 

załączniku nr 1.10 do siwz (Opis przedmiotu zamówienia) oraz wykonaniem co 

najmniej 16 godzin dydaktycznych zajęć polegających na prowadzeniu zajęć 

doskonalących tj. warsztatów, szkoleń, wykładów, konsultacji itp. w zakresie 

tożsamym lub w zakresie podobnym do zakresu przedmiotowego zamówienia tj. 

powiązanych tematycznie z zagadnieniami które dotyczą tej części podanych w 

załączniku nr 1.10 do siwz (Opis przedmiotu zamówienia). 

1.11 CZĘŚĆ 11 Audyt bezpieczeństwa 

Jako warunek minimalny Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał się: 

wykonaniem co najmniej 1 usługi polegających na prowadzeniu zajęć 

doskonalących tj. warsztatów, szkoleń, wykładów, konsultacji itp. w zakresie 

tożsamym lub w zakresie podobnym do zakresu przedmiotowego zamówienia tj. 

powiązanych tematycznie z zagadnieniami które dotyczą tej części podanych w 

załączniku nr 1.11 do siwz (Opis przedmiotu zamówienia) oraz wykonaniem co 

najmniej 8 godzin dydaktycznych zajęć polegających na prowadzeniu zajęć 

doskonalących tj. warsztatów, szkoleń, wykładów, konsultacji itp. w zakresie 

tożsamym lub w zakresie podobnym do zakresu przedmiotowego zamówienia tj. 

powiązanych tematycznie z zagadnieniami które dotyczą tej części podanych w 

załączniku nr 1.11 do siwz (Opis przedmiotu zamówienia). 

1.12  CZĘŚĆ 12. Umiejętności wychowawcze 

Jako warunek minimalny Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał się: 

wykonaniem co najmniej 3 usług polegających na prowadzeniu zajęć 

doskonalących tj. warsztatów, szkoleń, wykładów, konsultacji itp. w zakresie 

tożsamym lub w zakresie podobnym do zakresu przedmiotowego zamówienia tj. 

powiązanych tematycznie z zagadnieniami które dotyczą tej części, podanych w 

załączniku nr 1.12 do siwz (Opis przedmiotu zamówienia) oraz wykonaniem co 

najmniej 24 godzin dydaktycznych zajęć polegających na prowadzeniu zajęć 

doskonalących tj. warsztatów, szkoleń, wykładów, konsultacji itp. w zakresie 

tożsamym lub w zakresie podobnym do zakresu przedmiotowego zamówienia tj. 

powiązanych tematycznie z zagadnieniami które dotyczą tej części, podanych w 

załączniku nr 1.12 do siwz (Opis przedmiotu zamówienia). 

 

Dla wykazanych w załączniku Nr 7 Wykazu wykonanych  usług (wzór stanowi załącznik 

Nr 7 do SIWZ) Zamawiający wymaga podania: opisu przedmiotu wykonanej usługi, 

ilości zrealizowanych godzin, dat wykonania, podmiotów, na rzecz których usługi były/są 

realizowane, informację o podstawie do dysponowania daną osobą.  
 

2. Jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunku, o którym mowa wyżej polega na 

zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy PZP, które to 

podmioty będą brały udział w realizacji  zamówienia, Zamawiający żąda od wykonawcy 

przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów pisemnego zobowiązania. Wymagane jest 

załączenie do oferty odpowiednio  załączników  7a do SIWZ - Oświadczenie innego 

podmiotu dla każdej części zamówienia, o które ubiega się Wykonawca z osobna. 
 

3. W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący dysponowania 

odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi  do wykonania 

zamówienia (art. 22 ust.1 pkt 3 ustawy PZP), Zamawiający wymaga złożenia 

następujących dokumentów: 

„Wykazu osób”, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia w  szczególności 

odpowiedzialnych za świadczenie usługi wraz z informacjami na tematach ich kwalifikacji 

zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także 
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zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania 

tymi osobami (zgodnie ze wzorem: załącznik Nr 8 do SIWZ). Warunek minimalny 

Zamawiającego: o zamówienie może ubiegać się wykonawca, który dysponuje lub będzie 

dysponował osobą/osobami posiadającymi niżej opisane kwalifikacje, doświadczenie, 

odpowiednio dla każdej części zamówienia tj.: 

 

3.1  Minimalne wymagania zamawiającego dla części 1 zamówienia: Jak pomóc 

uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny: 

O zamówienie może ubiegać się wykonawca, który dysponuje lub będzie dysponował 

osobą/osobami posiadającymi niżej opisane kwalifikacje tj.:  

a. posiadają wykształcenie wyższe II stopnia magisterskie,  

b. posiadającą co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy z grupą osób dorosłych w tym co 

najmniej roczne  

z nauczycielami  

c. posiadają co najmniej 20 godzin przeprowadzonych zajęć doskonalących np. warsztatów, 

szkoleń, wykładów, konsultacji itp. w zakresie tożsamym lub w zakresie podobnym do 

zakresu przedmiotowego zamówienia tj. powiązanych tematycznie z zagadnieniami które 

dotyczą tej części, podanych w załączniku nr 1.1 do siwz (Opis przedmiotu zamówienia). 

 

3.2 Minimalne wymagania zamawiającego dla części 2 zamówienia: Uczeń – 

Aktywny Uczestnik Procesu Uczenia sie 

O zamówienie może ubiegać się wykonawca, który dysponuje lub będzie dysponował 

osobą/osobami posiadającymi niżej opisane kwalifikacje tj:  

a. posiadają wykształcenie wyższe II stopnia magisterskie,  

b. posiadającą co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy z grupą osób dorosłych w tym co 

najmniej roczne  

z nauczycielami  

c. posiadają co najmniej 16 godzin przeprowadzonych zajęć doskonalących np. warsztatów, 

szkoleń, wykładów, konsultacji itp. w zakresie tożsamym lub w zakresie podobnym do 

zakresu przedmiotowego zamówienia tj. powiązanych tematycznie z zagadnieniami które 

dotyczą tej części, podanych w załączniku nr 1.2 do siwz (Opis przedmiotu zamówienia). 

 

3.3 Minimalne wymagania zamawiającego dla części 3 zamówienia: Aktywny 

Uczestnik Procesu uczenia się z zaburzeniami centralnego przetwarzania 

słuchowego 

O zamówienie może ubiegać się wykonawca, który dysponuje lub będzie dysponował 

osobą/osobami posiadającymi niżej opisane kwalifikacje tj:  

a. posiadają wykształcenie wyższe II stopnia magisterskie,  

b. posiadającą co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy z grupą osób dorosłych w tym co 

najmniej roczne z nauczycielami  

c. posiadają co najmniej 5 godzin przeprowadzonych zajęć doskonalących np. warsztatów, 

szkoleń, wykładów, konsultacji itp. w zakresie tożsamym lub w zakresie podobnym do 

zakresu przedmiotowego zamówienia tj. powiązanych tematycznie z zagadnieniami które 

dotyczą tej części, podanych w załączniku nr 1.3 do siwz (Opis przedmiotu zamówienia).  

 

3.4 Minimalne wymagania zamawiającego dla części 4 zamówienia: Coaching i 

tuto ring wychowawcy 

O zamówienie może ubiegać się wykonawca, który dysponuje lub będzie dysponował 

osobą/osobami posiadającymi niżej opisane kwalifikacje tj:  

a. posiadają wykształcenie wyższe II stopnia magisterskie,  

b. posiadającą co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy z grupą osób dorosłych w tym z 

nauczycielami  
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c. posiadają co najmniej 5 godzin przeprowadzonych zajęć doskonalących np. warsztatów, 

szkoleń, wykładów, konsultacji itp. w zakresie tożsamym lub w zakresie podobnym do 

zakresu przedmiotowego zamówienia tj. powiązanych tematycznie z zagadnieniami które 

dotyczą tej części, podanych w załączniku nr 1.4 do siwz (Opis przedmiotu zamówienia). 

 

3.5 Minimalne wymagania zamawiającego dla części 5 zamówienia: Budowa 

koncepcji pracy szkoły. 

O zamówienie może ubiegać się wykonawca, który dysponuje lub będzie dysponował 

osobą/osobami posiadającymi niżej opisane kwalifikacje tj:  

a. posiadają wykształcenie wyższe II stopnia magisterskie,  

b. posiadającą co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy z grupą osób dorosłych w tym co 

najmniej roczne z nauczycielami  

c. posiadają co najmniej 36 godzin przeprowadzonych zajęć doskonalących np. warsztatów, 

szkoleń, wykładów, konsultacji itp. w zakresie tożsamym lub w zakresie podobnym do 

zakresu przedmiotowego zamówienia tj. powiązanych tematycznie z zagadnieniami które 

dotyczą tej części, podanych w załączniku nr 1.5 do siwz (Opis przedmiotu zamówienia). 

 

3.6 Minimalne wymagania zamawiającego dla części 6: Dostosowanie pracy 

nauczyciela do potrzeb i możliwości ucznia. 

O zamówienie może ubiegać się wykonawca, który dysponuje lub będzie dysponował 

osobą/osobami posiadającymi niżej opisane kwalifikacje tj:  

a. posiadają wykształcenie wyższe II stopnia magisterskie,  

b. posiadającą co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy z grupą osób dorosłych w tym co 

najmniej roczne z nauczycielami  

c. posiadają co najmniej 6 godzin przeprowadzonych zajęć doskonalących np. warsztatów, 

szkoleń, wykładów, konsultacji itp. w zakresie tożsamym lub w zakresie podobnym do 

zakresu przedmiotowego zamówienia tj. powiązanych tematycznie z zagadnieniami które 

dotyczą tej części, podanych w załączniku nr 1.6 do siwz (Opis przedmiotu zamówienia). 

 

3.7 Minimalne wymagania zamawiającego dla części 7 zamówienia: Przedszkole 

promuje wartość edukacji. 

O zamówienie może ubiegać się wykonawca, który dysponuje lub będzie dysponował 

osobą/osobami posiadającymi niżej opisane kwalifikacje tj: 

a. posiadają wykształcenie wyższe II stopnia magisterskie,  

b. posiadającą co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy z grupą osób dorosłych w tym co 

najmniej roczne z nauczycielami  

c. posiadają co najmniej 36 godzin przeprowadzonych zajęć doskonalących np. warsztatów, 

szkoleń, wykładów, konsultacji itp. w zakresie tożsamym lub w zakresie podobnym do 

zakresu przedmiotowego zamówienia tj. powiązanych tematycznie z zagadnieniami które 

dotyczą tej części, podanych w załączniku nr 1.7 do siwz (Opis przedmiotu zamówienia). 

 

 

3.8 Minimalne wymagania zamawiającego dla części 8 zamówienia: Komunikacja  

i współpraca z rodzicami 

O zamówienie może ubiegać się wykonawca, który dysponuje lub będzie dysponował co 

najmniej 4 osobami posiadającymi niżej opisane kwalifikacje tj:  

a. posiadają wykształcenie wyższe II stopnia magisterskie,  

b. posiadającą co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy z grupą osób dorosłych w tym z 

nauczycielami 

c. posiadają co najmniej 36 godzin przeprowadzonych zajęć doskonalących np. warsztatów, 

szkoleń, wykładów, konsultacji itp. w zakresie tożsamym lub w zakresie podobnym do 
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zakresu przedmiotowego zamówienia tj. powiązanych tematycznie z zagadnieniami które 

dotyczą tej części, podanych w załączniku nr 1.8 do siwz (Opis przedmiotu zamówienia). 

 

3.9 Minimalne wymagania zamawiającego dla części 9 zamówienia: Przepisy 

prawa oświatowego. 

O zamówienie może ubiegać się wykonawca, który dysponuje lub będzie dysponował 

osobą/osobami posiadającymi niżej opisane kwalifikacje tj:  

a. posiadają wykształcenie wyższe II stopnia magisterskie,  

b. posiadającą co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy z grupą osób dorosłych w tym z 

nauczycielami  

c. posiadają co najmniej 32 godziny przeprowadzonych zajęć doskonalących np. 

warsztatów, szkoleń, wykładów, konsultacji itp. w zakresie tożsamym lub w zakresie 

podobnym do zakresu przedmiotowego zamówienia tj. powiązanych tematycznie z 

zagadnieniami które dotyczą tej części, podanych w załączniku nr 1.9 do siwz (Opis 

przedmiotu zamówienia). 

 

3.10 Minimalne wymagania zamawiającego dla części 10 zamówienia: Efektywne 

techniki uczenia i ocenianie kształtujące  

O zamówienie może ubiegać się wykonawca, który dysponuje lub będzie dysponował 

osobą/osobami posiadającymi niżej opisane kwalifikacje tj:  

a. posiadają wykształcenie wyższe II stopnia magisterskie,  

b. posiadającą co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy z grupą osób dorosłych w tym co 

najmniej roczne z nauczycielami  

c. posiadają co najmniej 16 godzin przeprowadzonych zajęć doskonalących np. warsztatów, 

szkoleń, wykładów, konsultacji itp. w zakresie tożsamym lub w zakresie podobnym do 

zakresu przedmiotowego zamówienia tj. powiązanych tematycznie z zagadnieniami które 

dotyczą tej części, podanych w załączniku nr 1.10 do siwz (Opis przedmiotu zamówienia). 

 

3.11 Minimalne wymagania zamawiającego dla części 11 zamówienia: Audyt 

bezpieczeństwa 

O zamówienie może ubiegać się wykonawca, który dysponuje lub będzie dysponował 

osobą/osobami posiadającymi niżej opisane kwalifikacje tj:  

a. posiadają wykształcenie wyższe II stopnia magisterskie,  

b. posiadającą co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy z grupą osób dorosłych  

c. posiadają co najmniej 8 godzin przeprowadzonych zajęć doskonalących np. warsztatów, 

szkoleń, wykładów, konsultacji itp. w zakresie tożsamym lub w zakresie podobnym do 

zakresu przedmiotowego zamówienia tj. powiązanych tematycznie z zagadnieniami które 

dotyczą tej części, podanych w załączniku nr 1.11 do siwz (Opis przedmiotu zamówienia). 

 

3.12 Minimalne wymagania zamawiającego dla części 12 zamówienia: 

Umiejętności wychowawcze 

O zamówienie może ubiegać się wykonawca, który dysponuje lub będzie dysponował 

osobą/osobami posiadającymi niżej opisane kwalifikacje tj:  

a. posiadają wykształcenie wyższe II stopnia magisterskie,  

b. posiadającą co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy z grupą osób dorosłych w tym z 

nauczycielami  

c. posiadają co najmniej 24 godziny przeprowadzonych zajęć doskonalących np. 

warsztatów, szkoleń, wykładów, konsultacji itp. w zakresie tożsamym lub w zakresie 

podobnym do zakresu przedmiotowego zamówienia tj. powiązanych tematycznie z 

zagadnieniami które dotyczą tej części, podanych w załączniku nr 1.12 do siwz (Opis 

przedmiotu zamówienia). 

mailto:sekretariat@cpsa.com.pl


 

   

 

Projekt pn. ,,Kompetentni w edukacji-Wdrożenie systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie bieruńsko - lędzińskim”, 

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

15 
Realizator projektu:  

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA W BIERUNIU 

 

PARTNER projektu: 

Centrum Przedsiębiorczości CP Sp. z o.o. [dawniej: Centrum Przedsiębiorczości S.A.] 
BIURO PROJEKTU: 43-225 Wola ul. Kopalniana 6, Tel 32 211 91 77, e-mail: sekretariat@cpsa.com.pl  

 

4. Jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunku, o którym mowa wyżej polega na 

zasobach   innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy PZP, które 

to podmioty będą brały udział w realizacji  zamówienia, Zamawiający żąda od wykonawcy 

przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów pisemnego zobowiązania. Wymagane 

jest załączenie do oferty odpowiednio  załączników  8a do SIWZ - Oświadczenie innego 

podmiotu. 

 

5. Oświadczenia o spełnianiu warunków wynikających z art. 22 ust. 1 pkt. 1-4  

ustawy Prawo Zamówień Publicznych, sporządzonego w formie zgodnej  

z załącznikiem nr 4 do SIWZ.  

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w/w oświadczenie 

składa pełnomocnik wykonawców, w imieniu wszystkich wykonawców składających 

ofertę wspólnie. 

6. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie  

zamówienia Wykonawcy, Zamawiający żąda złożenia:  

a. Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, sporządzonego w formie 

zgodnej z załącznikiem nr 5 do SIWZ. 

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie w/w dokumenty 

muszą być złożone przez każdy podmiot. Nie dotyczy osób nie prowadzących 

działalności.  

b. Informację w formie: 

 Oświadczenia o przynależności do grup kapitałowych w rozumieniu ustawy z dnia 

16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów wraz z listą podmiotów 

należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, 

którego wzór stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. 

C. Inne oświadczenia i dokumenty, których przedłożenia w ofercie żąda Zamawiający:  

a. wypełniony Formularz ofertowy –  załącznik nr 2 do SIWZ. 

b. pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy – jeżeli zostało ustanowione bądź do 

reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie przedłożone w formie 

oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza (dotyczy również spółki cywilnej). 

c. Oświadczenie dotyczące podwykonawstwa, zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ 

(jeżeli dotyczy Wykonawcy składającego ofertę). 

d. oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia 

posiadają wymagane uprawnienia (zgodnie z wymaganiami pkt. X.B.3 SIWZ). 

Wymagane jest załączenie do oferty odpowiednio  załącznika  8b do SIWZ. 

e. Pisemne zobowiązanie: Jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunku, o którym mowa 

wyżej polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych  w art. 26 ust. 2b 

ustawy PZP,a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający 

żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów pisemnego 

zobowiązania. Wymagane jest załączenie do oferty odpowiednio  załącznika  7a,8a do  

SIWZ. 

 

D. Informacja odnośnie art. 22 ust. 2 ustawy PZP. 
Zamawiający nie zastrzega, że o udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wyłącznie Wykonawcy, u 

których ponad 50% zatrudnionych pracowników stanowią osoby niepełnosprawne w rozumieniu 

przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej  oraz  
zatrudnieniu osób niepełnosprawnych lub właściwych przepisów państw członkowskich Unii 
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

 

XI. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ: 
1.  Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert. 
2.  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 
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związania ofertą,  zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego 
terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

3.  Bieg terminu składania ofert rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 

XII.  OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ 

ZASADY WZAJEMNYCH KONTAKTÓW. 

1. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są: 

 Maria Bujny, Beata Bednorz - pracownicy Biura projektu; 

 kontakt:  tel./fax (032) 211 91 77 

 e-mail: m.bujny@cpsa.com.pl, b.bednorz@cpsa.com.pl  

2. SIWZ udostępniona zostanie na stornie internetowej Zamawiającego od dnia zamieszczenia 
ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych do upływu terminu składani ofert. 

3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje zamawiający i wykonawcy przekazują 
pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. W przypadku przekazywania  powyższych dokumentów 

faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron, na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt 
ich otrzymania. 

4. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą telefaksu  
i teleksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem 
terminu. 

5. Korespondencję:  

a. pisemną należy przesyłać na adres: Biuro projektu: Centrum Przedsiębiorczości CP Sp. z o.o.  

ul. Kopalniana 6, 43-225 Wola, Sekretariat. 

b. faksem należy przesłać na Nr tel./ fax : (032) 211 91 77 w. 11 

c. drogą elektroniczną należy przesłać na adres:  

http://pppbirerun.bip.wizja.net.pl/ lub http://www.poradnia.powiatbl.pl/  - pobranie SIWZ,  

m.bujny@cps.acom.pl, bbednorz@cpsa.com.pl - kontakt z Zamawiającym; 

Przy każdym z w/w sposobów należy dopisać: dotyczy przetargu nieograniczonego na:  

Przeprowadzenie zajęć doskonalących w Projekcie pn. Kompetentni w edukacji-Wdrożenie 

systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie bieruńsko – lędzińskim 
 

XIII. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI 

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia, kierując swoje zapytania pisemnie, faxem, drogą 

elektroniczną zgodnie z zapisami pkt XII SIWZ. 

2. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż do końca dnia,  

w którym upływa połowa terminu wyznaczonego na składanie ofert, pod warunkiem, że 

wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca 

dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, 

o którym mowa lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić 

wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania 

ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa. 

4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym 

przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli SIWZ jest udostępniania na 

stronie internetowej, zamieści na tej stronie. 
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5. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania 

ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę 

specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym 

przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszcza na stronie 

internetowej, na której udostępniono SIWZ. 

6. Zamawiający oświadcza, iż nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców w celu 

wyjaśnienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

XIV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY      

 

1. Ofertę należy sporządzić dokładnie wg załączonego do specyfikacji formularza 

ofertowego, stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ lub na nim. 

2. Oferta musi być złożona w zamkniętej kopercie, oznaczonej nazwą i adresem 

wykonawcy oraz nazwą przedmiotu zamówienia „Przetarg nieograniczony na  realizację 

zadania: Przeprowadzenie zajęć doskonalących w Projekcie pn. Kompetentni  

w edukacji-Wdrożenie systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie bieruńsko – 

lędzińskim CZĘŚĆ  ……….... 

Zaleca się, aby dopisać na kopercie: nie otwierać przed dniem 05.03.2014r. godz. 

09:30. 

3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

4. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej. 

5. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 

6. Zaleca się, aby wszystkie kartki sporządzonej oferty były ponumerowane kolejnymi 

numerami, a całość oferty trwale zespolona. 

7. Wszystkie oświadczenia, zaświadczenia i załączniki muszą być podpisane przez osobę 

lub osoby posiadające uprawnienia do reprezentowania oraz składania oświadczeń woli 

w zakresie praw i obowiązków majątkowych wykonawcy.  

8. Dokumenty wymagane w pkt. X SIWZ mogą być przedstawione w formie oryginałów lub 

kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby posiadające 

uprawnienia do reprezentowania oraz składania oświadczeń woli w zakresie praw  

i obowiązków majątkowych wykonawcy. Jeżeli do reprezentowania Wykonawcy 

uprawnione są łącznie dwie lub więcej osób, kopie tych dokumentów muszą być 

potwierdzone za zgodność z oryginałem przez te osoby. 

9. Wykonawca może w ofercie zastrzec, nie później niż w terminie składania ofert, 

informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów Ustawy o 

zwalczaniu nieuczciwej  konkurencji (art.11 ust.4 Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z 

późn. zm.). Informacje te muszą być opatrzone klauzulą „Nie udostępniać – informacje 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa” i muszą być załączone do oferty w sposób 

stanowiący odrębną całość (wykonawca wydziela je w wybrany przez siebie sposób). 

10. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania 

ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający  przekazuje 

niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ, jak również 

zamieszcza tę informację na stronie internetowej zamawiającego, zgodnie z art. 38 ust. 

4 ustawy. 

 

 

XV.  MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

 

1. Oferty należy składać do Biura Projektu w Sekretariacie lub przesyłką pocztową 

(poleconą) na adres: Biuro projektu: Centrum Przedsiębiorczości CP Sp. z o.o.,  

ul. Kopalniana 6, 43-225 Wola. 
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2. Termin złożenia ofert upływa w dniu 05.03.2014r. o godz. 09:00. 

3. Przy przesyłce pocztowej termin musi być na tyle wyprzedzający, by dotrzymana została 

powyższa data. Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane. 

4. Otwarcie ofert nastąpi w sali szkoleniowej w Biurze projektu: 43-225 Wola  

ul. Kopalniana 6 w dniu:  05.03.2014r. o godz. 09:30. 

5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (kwota brutto) dla każdej z części 

zamówienia. 

6. W momencie otwarcia ofert zamawiający poda do publicznej wiadomości nazwę firmy, 

adres wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny 

oferty, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji, warunków płatności 

zawartych w ofercie. Informacje te przekazuje się niezwłocznie wykonawcom, którzy nie 

byli obecni przy otwarciu ofert, wyłącznie na ich wniosek. 

7. Przy wyznaczaniu terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający skorzystał z zapisów 

art. 5.1 ustawy PZP.  

 

 

XVI. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY 

 

1. Cena ofertowa musi zostać wyliczona zgodnie ze schematem obliczenia, ujętym  

w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. Ze względu na podział 

przedmiotu zamówienia na CZĘŚCI i możliwość częściowej realizacji zamówienia, tzn. 

realizacji wybranych części, porównaniu cen ofertowych będą podlegały poszczególne 

części  przedmiotowego zamówienia. 

2. Oferta musi zawierać ostateczną cenę obejmującą wszystkie koszty związane z 

realizacją przedmiotu zamówienia, z uwzględnieniem m.in. wszystkich opłat, podatków, 

kosztów dojazdu, koniecznych do zastosowania materiałów dydaktycznych, sprzętu 

informatycznego, urządzeń i innych niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia.  

3. Zaleca się, aby cena oferty była podana w złotych polskich cyfrowo i słownie. 

4. Zamawiający poprawi w ofercie omyłki wskazane w art. 87 ust. 2 ustawy PZP tj.: 

a. oczywiste omyłki pisarskie, 

b. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek, 

c. inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie 

zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta zostanie poprawiona. 

 

 

 

XVII.  OPIS SPOSOBU OCENY OFERT i KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY 

BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM 

ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT. 

 

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował 

następującymi kryteriami oraz ich znaczeniem: 
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Lp. Nazwa kryterium Waga 
Liczba możliwych do 

uzyskania punktów 

1.  Cena oferty  50 % 50 punktów  

2.  

Doświadczenie Wykonawcy w zakresie 

liczby wykonanych usług (wykazanych 

w zał. Nr 7 do SIWZ) 

25 % 25 punktów  

3.  

Doświadczenie Wykonawcy w zakresie 

liczby wykonanych godzin 

dydaktycznych zajęć (wykazanych w  

zał. Nr 7 do SIWZ) 

25 % 25 punktów  

 

2. Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów 

oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt. 

 

3. Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru: 

 

Cena oferty najtańszej 

------------------------------- x 50 = liczba punktów 

Cena oferty badanej 

 

Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku. 

 

 

4. Punkty za kryterium „Doświadczenie Wykonawcy w zakresie liczby wykonanych 

usług (wykazanych w zał. Nr 7 do SIWZ) zostaną obliczone według wzoru: 

 

Liczba usług wykazanych w badanej ofercie 

------------------------------------------------------------------    x 25 = liczba punktów 

Najwyższa liczba usług wskazanych w złożonych ofertach  

 

Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku. 

 

5. Punkty za kryterium „Doświadczenie Wykonawcy w zakresie liczby wykonanych 

godzin dydaktycznych zajęć (wykazanych w zał. Nr 7 do SIWZ)” zostaną obliczone 

według wzoru: 

 

Liczba godzin dydaktycznych zajęć wskazana w badanej ofercie 

--------------------------------------------------------------------------- x 25 = liczba punktów 

Najwyższa Liczba godzin dydaktycznych  

zajęć wskazana w złożonych ofertach 

 

Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku. 

 

6. Liczby punktów, o których mowa w pkt. 3, 4, 5 zostaną wpisane do protokołu 

postępowania, a następnie, po zsumowaniu stanowić będą końcową ocenę oferty. 

 

7. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów, tj. 

przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert, o których mowa w pkt. 1. 
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XVIII.  OGŁOSZENIE WYNIKU PRZETARGU ORAZ INFORMACJA  

O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE 

OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO. 

 

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie 

zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty o: 

a. Wyborze najkorzystniejszej oferty (dla danej części), podając nazwę (firmę) albo 

imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce 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, w każdym kryterium oceny ofert i łączną 

punktację 

b. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne  

i prawne, 

c. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, 

podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 

d. Terminie, po którego upływie umowa w sprawie  zamówienia publicznego może być 

zawarta. 

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje,  

o których mowa w pkt.1a również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie 

dostępnym w swojej siedzibie w trybie  art. 92  UPZP. 

3. Po zakończeniu postępowania wybrani Wykonawcy zostaną zaproszeni przez 

Zamawiającego do podpisania umów. 

4. Umowa z wybranym wykonawcą zostanie zawarta w terminie nie krótszym, niż pięć dni 

od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty - jeżeli  

zawiadomienie to zostało przesłane drogą elektroniczną, faksem; albo 10 dni jeżeli 

zawiadomienie zostało przesłane w inny sposób. 

5. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego, przed upływem 

terminu, o którym mowa w pkt. 4, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia: 

a. złożono tylko jedną ofertę na daną cześć zamówienia, 
b. nie odrzucono żadnej z ofert, nie wykluczono żadnego wykonawcy. 

6. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą (dla danej części), 

zobowiązany będzie – do dnia podpisania umowy – dostarczyć: 

a. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kopie świadectw pracy lub inne 

dokumenty potwierdzające kwalifikacje i doświadczenie osoby desygnowanej  

do prowadzenia zajęć, 

b. referencje, zaświadczenia, oświadczenia lub inne dokumenty potwierdzające 

wykazaną w załączniku nr 7 do SIWZ:  

- liczbę wykonanych usług zajęć polegających na prowadzeniu zajęć doskonalących 

tj. warsztatów, szkoleń, wykładów, konsultacji itp. w zakresie tożsamym lub w 

zakresie podobnym do zakresu przedmiotowego zamówienia tj. powiązanych 

tematycznie z zagadnieniami które dotyczą danej części podanych w załączniku nr 1 

do siwz (Opis przedmiotu zamówienia), oraz  

- liczbę wykonanych godzin dydaktycznych zajęć polegających na prowadzeniu zajęć 

doskonalących tj. warsztatów, szkoleń, wykładów, konsultacji itp. w zakresie 

tożsamym lub w zakresie podobnym do zakresu przedmiotowego zamówienia tj. 
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powiązanych tematycznie z zagadnieniami które dotyczą danej części podanych w 

załączniku nr 1 do siwz (Opis przedmiotu zamówienia).  

c. Oświadczenie osób desygnowanych do prowadzenia zajęć o niekaralności za 

przestępstwo popełnione umyślnie; 

d. Oświadczenie osób desygnowanych do prowadzenia zajęć o wyrażeniu zgody  

na przetwarzanie danych osobowych. 

Niedostarczenie dokumentów wymienionych w ust. 6 traktowane będzie jako 

odmowa podpisania umowy przez Wykonawcę. 

7. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy  

w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą  

spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba, 

że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania. 

 

XIX. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ  

            WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE  

            ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO: 

 

1. Szczegółowe warunki umowy podano w istotnych postanowieniach umowy                  

(załącznik nr 9 do SIWZ). 

2. Zmiany do umowy możliwe są jedynie w trybie art. 144 ustawy PZP. Uzgodnienia  

w tym zakresie wymagają dla swej ważności zatwierdzenia przez Zamawiającego,  

a zmiana umowy może nastąpić jedynie na piśmie w formie aneksu pod rygorem 

nieważności. 

3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umów/umowy w następujących 

okolicznościach: 

a. rezygnacji Zamawiającego z wykonania części usługi z jednoczesnym 

ograniczeniem (obniżeniem) wynagrodzenia wykonawcy, 

b. ustawowej zmiany przepisów podatkowych, np. zmiany stawki podatku VAT 

c. działania siły wyższej, zdarzeń losowych niezależnych od stron umowy, 

d. poprawy oczywistej omyłki, 

e. zmiany terminu realizacji zamówienia spowodowanej przerwami w realizacji 

usługi powstałymi z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy; 

f. pisemnego uzgodnienia pomiędzy Stronami dotyczącego skróceniu terminu 

zakończenia realizacji umowy; 

g. zmiany nazw, siedziby stron umowy, numerów kont bankowych, innych danych 

identyfikacyjnych; 

h. zmiany lub wprowadzenia podwykonawcy, zmiany lub wprowadzenia osoby/ osób 

uczestniczących w wykonywaniu zamówienia (realizujących zamówienie) pod 

warunkiem odpowiedniego zgłoszenia i po akceptacji przez Zamawiającego; 

i. zmiany osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad przedmiotem umowy;  

j. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym 

wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, 

k. konieczności wprowadzenia zmian będących następstwem zmian wytycznych 

dotyczących Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,  

l. kiedy wynikną rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć 

w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i 

doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez 

strony umowy. 

m. w ramach istotnych zmian zastrzega się prawo zmiany załącznika nr ……… do 

umowy opisującego przedmiot zamówienia w trakcie wykonywania usługi  
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w zakresie terminów wykonania zajęć, miejsca realizacji, czasu trwania 

poszczególnych zajęć w taki sposób, że maksymalna liczba godzin do realizacji 

na daną część nie ulegnie zmianie. 

 

XX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 

WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

 

1. Środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI  ustawy z dnia 29.01.2004-Prawo 

Zamówień Publicznych (tj. Dz.U. z 2013 nr 907 ze zm.) przysługują Wykonawcom a 

także innym podmiotom, jeżeli mają lub miały interes prawny w uzyskaniu danego 

zamówienia oraz poniosły lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 

Zamawiającego przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu  oraz SIWZ przysługują również 

organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 UPZP. 

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy z dnia 29.01.2004-

Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz.U. z 2013 nr 907 ze zm.) czynności Zamawiającego 

podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której 

Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ww. ustawy. 

4. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

a.  Opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu, 

b.  Wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 

c.  Odrzucenia oferty odwołującego 

5.  Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, 

której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie 

zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne 

uzasadniające wniesienie odwołanie. 

6.  Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej 

bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu. 

7.  Odwołanie wnosi się: 

a.  w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego 

stanowiącej podstawę jego wniesienia (jeżeli została przesłana faksem lub drogą 

elektroniczną); albo w terminie 10 dni – jeżeli została przesłana w inny sposób. 

b. Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, wobec SIWZ w terminie 5 dni od dnia 

zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 

8. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do 

wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed 

upływem tego terminu. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 

dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w 

postępowaniu  

o udzielenie zamówienia, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania 

odwoławczego. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego  

w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której 

przystępuje i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której 

przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemne albo 

elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za 

pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu 

oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie. Zamawiający lub odwołujący, może zgłosić 

opozycję przeciw przystąpieniu innego Wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia 

rozprawy. 

mailto:sekretariat@cpsa.com.pl


 

   

 

Projekt pn. ,,Kompetentni w edukacji-Wdrożenie systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie bieruńsko - lędzińskim”, 

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

23 
Realizator projektu:  

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA W BIERUNIU 

 

PARTNER projektu: 

Centrum Przedsiębiorczości CP Sp. z o.o. [dawniej: Centrum Przedsiębiorczości S.A.] 
BIURO PROJEKTU: 43-225 Wola ul. Kopalniana 6, Tel 32 211 91 77, e-mail: sekretariat@cpsa.com.pl  

 

9. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje 

skarga do sądu, na zasadach określonych w Dziale VI Środki Ochrony Prawnej, rozdział  

3 ustawy Prawo zamówień Publicznych. 

 

XXI. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze 

środków Unii Europejskiej:  

Projekt pn. Kompetentni w edukacji-Wdrożenie systemu doskonalenia nauczycieli  

w powiecie bieruńsko – lędzińskim współfinansowanego przez Unię Europejską  

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Priorytet III Wysoka jakość systemu 

oświaty - Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki. 

 

XXII. Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia,  

w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 

niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na 
sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak 

XXIII.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi  wykonawca. 

2. Wykonawca winien uważnie prześledzić treść SIWZ.  

3. Od uczestników przetargu oczekuje się starannego zapoznania się z zakresem przedmiotu 

zamówienia i przestrzegania wszystkich instrukcji wypełnienia formularzy zawartych w 

SIWZ. 
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