Znak sprawy: ZP 3/POKL/2014
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na
świadczenie usług edukacyjnych obejmujących przeprowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych dla
uczniów biorących udział w projekcie o numerze WND-POKL.09.01.02-20-853/13 pn. „Zajęcia
pozalekcyjne w SP w Szczuczynie” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych
świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup
o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 realizowanym przez Urząd Miejski w Szczuczynie
(opracowana na podstawie art.36 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych- dalej ustawa
(tekst jedn. Dz. U. z 9 sierpnia 2013 r., poz. 907 z późn. zmianami)

I Nazwa i adres Zamawiającego
Urząd Miejski w Szczuczynie, ul. Plac Tysiąclecia 23, 19-230 Szczuczyn
w imieniu którego występuje Burmistrz Szczuczyna
tel. 862735080, faks 862735081
Strona internetowa Zamawiającego : http://www.um.szczuczyn.pl
godz. pracy: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 7:30 – 15:30, środa 9.00-17.00
II Tryb udzielenia zamówienia
1.Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień
publicznych – (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp” lub „Pzp” oraz
przepisów wykonawczych do ustawy.
2.Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów
ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
3.Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39 - 46 ustawy Pzp.
4.W zakresie nieuregulowanym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej
„specyfikacją” lub „SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy.
III Opis przedmiotu zamówienia
1.Przedmiot zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług edukacyjnych obejmujących przeprowadzenie dodatkowych
zajęć pozalekcyjnych dla uczniów biorących udział w projekcie o numerze WND-POKL.09.01.02-20-853/13 pn.
„Zajęcia pozalekcyjne w SP w Szczuczynie” w terminie od podpisania umowy do 30.06.2015 r.
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Miejsce realizacji usług edukacyjnych to Szkoła Podstawowa w Szczuczynie, ul. Kilińskiego 42, 19-230
Szczuczyn. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamówienie podzielone jest na 3 części,
z których każda będzie oceniana odrębnie.
Część 1: Przeprowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z języka angielskiego w klasie IV: 66 godzin w
roku szkolnym 2014/2015 w jednej grupie.
Część 2: Przeprowadzenie koła zainteresowań z informatyki w klasie IV: 66 godzin lekcyjnych w roku szkolnym
2014/2015 w jednej grupie.
Część 3: Przeprowadzenie koła zainteresowań z historii w klasie IV: 66 godzin lekcyjnych w roku szkolnym
2014/2015 w jednej grupie.
2.W ramach w/w części zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do:
1)opracowania programu zajęć w formie pisemnej, dostosowanego do potrzeb i możliwości uczniów,
zawierającego w szczególności: cel główny, cele szczegółowe, treści nauczania, procedury osiągania celów
(metody i formy pracy, środki dydaktyczne), przewidywane osiągnięcia/efekty, ewaluacja zajęć;
2)systematycznego prowadzenia dzienników usług edukacyjnych oraz list obecności uczniów na zajęciach
(według wzoru, który przekaże Zamawiający);
3)sporządzania miesięcznych kart pracy (według wzoru, który przekaże Zamawiający);
4)przygotowania pisemnych semestralnych sprawozdań określających stopień realizacji wskaźników
5)przeprowadzenia testów na wejściu (diagnoza poziomu wiedzy i umiejętności uczniów), po każdym semestrze
i na wyjściu oraz ich dogłębna analiza;
6)rzetelnego przygotowania i przeprowadzenia zajęć pozalekcyjnych zgodnie z harmonogramem i programem
zajęć;
7)niezwłocznego informowania kierownika projektu o zaistniałych trudnościach mających wpływ na
prawidłową realizację usługi edukacyjnej;
8)sprawowania opieki nad uczniami podczas zajęć;
9)dbania o jakość i terminowość prowadzonych zajęć;
10)wykorzystania sprzętu komputerowego, programów multimedialnych i materiałów dydaktycznych
zakupionych w ramach projektu oraz dbałość o ich należyty stan;
11)dbania o stan pomieszczeń, przestrzeganie ich regulaminów oraz ponoszenie odpowiedzialności materialnej
za środki udostępnione przez szkołę na potrzeby realizacji zajęć;
12)umożliwienia obserwacji zajęć oraz kontroli frekwencji uczestników na zajęciach przez kierownika projektu,
asystenta merytorycznego, dyrektora szkoły oraz stosowanie się do ich zaleceń;
13)poddania się kontroli przeprowadzanej przez Instytucję Wdrażającą oraz inne.
3.Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.
4.Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego
z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.
5. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania
przedmiotu zamówienia.
6.Miejscem realizacji zamówienia jest Szkoła Podstawowa w Szczuczynie.
7.Wykonawcy zobowiązują się do świadczenia usług edukacyjnych według planów zajęć przygotowanych przez
kierownika projektu, dostosowanych do szkolnych planów lekcji i możliwości organizacyjnych szkoły.
Wykonawca musi w pełni dostosować się do planu zajęć, co wymagać będzie dyspozycyjności Wykonawcy.
Powyższe podyktowane jest m.in. koniecznością dostosowania planu zajęć do szkolnych planów lekcji,
możliwości organizacyjnych szkoły i dostępności sal, w których będą odbywały się zajęcia oraz organizacji
dowożenia uczniów.
8.Jednostka: 1 godzina lekcyjna zajęć w SIWZ wynosi 45 minut zegarowych.
9.Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części zamówienia (liczba części 3). Wykonawca na
każdą część składa oddzielną ofertę. Oferta na każdą z części musi obejmować całość zamówienia z danej
części.
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2.Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień
Publicznych (PCV):
80.00.00.00-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe
80.10.00.00-5 - Usługi szkolnictwa podstawowego
IV Termin wykonania zamówienia
1.Termin wykonania zamówienia część 1, 2, 3 od podpisania umowy do 30.06.2015 r.
2.Szczegółowe terminy zajęć oraz harmonogram ustala Zamawiający.
V Informacje dotyczące ofert częściowych i wariantowych
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamówienie podzielone jest na 3 części.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
VI Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.
1.W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu,
o których mowa w art.22 ust.1 Ustawy Pzp:
1.1.Posiadają uprawienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania
Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca przedłoży w ofercie oświadczenie w trybie art.22
ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia,
w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach o których mowa w rozdziale VII SIWZ
1.2.Posiada wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia.
Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca przedłoży w ofercie oświadczenie w trybie art.22
ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia,
w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach o których mowa w rozdziale VII SIWZ
1.3.Dysponują odpowiednim potencjałem technicznych oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Za spełnienie warunku dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający
uzna dysponowanie jedną osobą, która: a)posiada wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym oraz
szczegółowe kwalifikacje określone w Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009
roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w
których można zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu
kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr 50, poz. 400, z późn. zm.), b)posiada co najmniej pięcioletnie doświadczenie
w pracy pedagogicznej z dziećmi w klasach szkół podstawowych w ostatnich ośmiu latach w przypadku zajęć
koła zainteresowań z informatyki i historii lub co najmniej roczne doświadczenie w pracy pedagogicznej
z dziećmi w klasach szkół podstawowych w ostatnich ośmiu latach w przypadku zajęć dydaktycznowyrównawczych z j. angielskiego.
Ocena będzie dokonana na podstawie oświadczenia Wykonawcy, że osoby, które będą uczestniczyć
w wykonywaniu zamówienia posiadają stosowne uprawnienia – w zakresie wykazania spełniania warunku
dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 3 do
SIWZ.
1.4.Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca przedłoży w ofercie oświadczenie w trybie art.22
ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia,
w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach, o których mowa w rozdziale VII SIWZ.
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2.W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu
dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w okolicznościach, o których mowa w art.24 ust.1 ustawy Pzp.
3.W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu
dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w okolicznościach, o których mowa w art.24 ust.2 pkt 5 ustawy Pzp.
Wykonawca, w myśl art. 26 ust. 2 b ustawy, może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym,
osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić
Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, przedstawiając w tym
celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Wykonawca załącza do oferty pisemne zobowiązanie tych
podmiotów w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Notariusza.
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, którzy nie wykażą spełnienia warunków
udziału w postępowaniu. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
VII Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia
spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz inne wymagane dokumenty.
1.W zakresie wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy należy przedłożyć:
1.1.Oświadczenie o spełnieniu warunków wynikających z treści art. 22 ust.1 ustawy – Prawo zamówień
publicznych – załącznik nr 2;
1.2.Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia, a także
zakresu wykonywanych przez nich czynności, oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami
załącznik nr 3;
1.3.Oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności wskazane
w wykazie osób, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich
uprawnień– załącznik nr 3.
2.W zakresie potwierdzenia niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy
przedłożyć:
2.1.Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24
ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - załącznik nr 2;
2.2 aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia
w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustaw, przy czym
osoby fizyczne w celu spełnienia ww. warunku zobowiązane są do przedstawienia wyłącznie oświadczenia,
o którym mowa w pkt. 1.
3.Inne dokumenty:
3.1.Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy
Pzp, albo informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (załącznik nr 4).
4.Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
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4.1.Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa
dokumenty zgodnie z przepisami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie
rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty
mogą być składane (Dz. U. Poz.231 z późn. zm.).
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy
kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U.
Nr 50, poz. 331, z późn. zm), złożyli odrębne oferty w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące
między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy Wykonawcami
w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez
Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub którzy nie złożyli
pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których
mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia
w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne
byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny
potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane
dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu,
w którym upłynął termin składania ofert.
VIII ZASADY UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
1.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może
podlegać wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, natomiast
spełnienie warunków wskazanych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawcy wykazują łącznie.
2.Ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania,
3.Zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Przyjmuje się, że
pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem
wszystkich dokumentów;
4.Pełnomocnictwo musi zawierać zakres umocowania oraz winno być złożone w formie oryginału lub kopii
potwierdzonej notarialnie za zgodność z oryginałem,
5.Wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem;
6.Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana jako
najkorzystniejsza, Zamawiający może przed zawarciem umowy wezwać pełnomocnika do przedstawienia
umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
IX PODWYKONAWCY
W przypadku powierzenia realizacji zamówienia Podwykonawcom, Wykonawca zobowiązany jest do wskazania
w ofercie tej części zamówienia, której realizację powierzy Podwykonawcy. W przypadku braku takiego
oświadczenia, Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału Podwykonawcy
VIII Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania
oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się
z Wykonawcami.
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1.Niniejsze postępowanie jest prowadzone w języku polskim.
2.W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
Zamawiający i Wykonawcy przekazują faksem, z zastrzeżeniem pkt. 3.
3.Forma pisemna zastrzeżona jest do złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń i dokumentów
potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, oświadczeń i dokumentów potwierdzających
spełnianie przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez Zamawiającego oraz
pełnomocnictwa.
4.Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
5.Domniemywa się, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu podany przez Wykonawcę zostało
mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma, chyba że Wykonawca
wezwany przez Zamawiającego do potwierdzenia otrzymania oświadczenia, wniosku, zawiadomienia lub
informacji w sposób określony w pkt.4 oświadczy, iż ww. wiadomości nie otrzymał.
6.Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, należy kierować na adres:
Urząd Miejski w Szczuczynie, ul. Plac Tysiąclecia 23, 19-230 Szczuczyn
w imieniu którego występuje Burmistrz Szczuczyna
tel. 862735080, faks 862735081
7.W sprawach związanych z niniejszym postępowaniem należy porozumiewać się z p. Sylwią Sulewską, tel.
862725032, 600357335 w godz. 7.30 – 15.30.
XI OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH SIWZ:
1.Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego, z przekazanym pisemnie lub faksem, wnioskiem
o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający odpowie niezwłocznie, nie później niż 2 dni przed upływem terminu
składania ofert, na piśmie na zadane pytanie, przesyłając treść pytania i odpowiedzi wszystkim uczestnikom
postępowania oraz umieści taką informację na własnej stronie internetowej (http://www.um.szczuczyn.pl), pod
warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca
dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
2.Zamawiające nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia treści SIWZ.
3.Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmian ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny
dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert
i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz umieści taką informację na własnej stronie
internetowej (http://www.um.szczuczyn.pl)
XII.TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:
1.Ustala się, że składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem 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 związania ofertą zwrócić się do
Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60
dni.
XIII.OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
1.Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2.Oferta wraz z załącznikami musi być czytelna.
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3.Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, jeżeli nie wynika ono z innych dokumentów
załączonych przez Wykonawcą.
4.Jeżeli osoba/-y podpisują ofertę działając na podstawie pełnomocnictw, to pełnomocnictwo to musi w swej
treści jednoznacznie wskazywać uprawienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do
oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem (kopia
pełnomocnictwa powinna być potwierdzona notarialnie)
5.Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę
sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski,
poświadczonym przez Wykonawcę. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją
wiążącą.
6.Dokumenty składające się na ofertę muszą być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność
z oryginałem przez Wykonawcę.
7.Zaleca się, by każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty była podpisana lub parafowana przez
Wykonawcę. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie,
uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorek, itp. powinny być parafowane przez Wykonawcę.
8.Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. W treści oferty winna
być umieszczona informacja o ilości stron.
9.Zaleca się przy sporządzaniu oferty skorzystanie z wzorów (formularz oferty, oświadczenia) przygotowanych
przez Zamawiającego. Wykonawca może przedstawić ofertę na swoich formularzach z zastrzeżeniem, że muszą
one zwierać wszystkie informacje określone przez Zamawiającego w przygotowanych wzorach.
10.W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być
udostępnione innym uczestnikom, postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art.11 ust.4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji” (Dz. U. Z 2003 r. nr 153 poz.1503z późn.zm.) i dołączone do oferty, zaleca się, aby
były trwale, oddzielnie spięte. Zgodnie z tym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się
nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa
lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w
celu zachowania ich poufności. Wykonawca zastrzegając tajemnicę przedsiębiorstwa powinien dołączyć
pisemne uzasadnienie objęcia informacji tajemnicą przedsiębiorstwa.
11.Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
12.Każdą część zamówienia należy traktować tak, jakby była samodzielnym przedmiotem zamówienia. Zgodnie
z art. 82 ust. 1 ustawy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w zakresie każdej z części zamówienia.
Wykonawca może złożyć ofertę na wybraną część zamówienia lub na więcej części. W przypadku składania
ofert na więcej niż jedną część zamówienia, Wykonawca na każdą część składa ofertę, zapakowaną do
oddzielnie opisanej koperty / opakowania. Złożenie więcej niż jednej oferty na daną część zamówienia lub
złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez
Wykonawcę na daną część zamówienia.
13.Na ofertę składają się:
A)Wypełniony i podpisany przez osobę (osoby) upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu
Wykonawcy Formularz ofertowy na załączniku nr 1;
B)Pełnomocnictwo:
-w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy załączyć
Pełnomocnictwo Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w formie oryginału lub
kopii potwierdzonej notarialnie za zgodność z oryginałem,
-jeżeli reprezentacja/reprezentant Wykonawcy działa na podstawie pełnomocnictwa wystawionego przez
Wykonawcę lub Notariusza winien je przedstawić w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem przez Notariusza.
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-w przypadku, gdy ofertę podpisuje osoba posiadająca Pełnomocnictwo musi ono zawierać zakres
upełnomocnienia.
C)Dokumenty i oświadczenia określone w rozdziale 7 SIWZ;
D)Każdy podmiot oferty wspólnej (np. konsorcjum, spółki cywilnej) zobowiązany jest dołączyć dokumenty
wymienione w rozdziale 7 2.1., 2.2. i 3.1. Pozostałe dokumenty wymienione w rozdziale 7 konieczne do
spełnienia warunków udziału w postępowaniu będą ocenione łącznie;
E)Wykonawca, w myśl art. 26 ust. 2 b ustawy, może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale
technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany
jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia,
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
14.Tajemnica przedsiębiorstwa:
A)jeżeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą jego przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity
Dz. U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503, z późn. zm.), muszą być oznaczone klauzulą NIE UDOSTĘPNIAĆ –
TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA i umieszczone na końcu oferty (ostatnie strony w ofercie lub osobno).
W innym przypadku wszystkie informacje zawarte w ofercie będą uważane za ogólnie dostępne i mogą być
udostępnione pozostałym Wykonawcom razem z protokołem postępowania,
B)zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów lub oświadczeń nie stanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji spowoduje ich odtajnienie.
XIV.MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1.Oferty w zakresie każdej części zamówienia muszą być złożone w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie
Miejskim w Szczuczynie, ul. Plac Tysiąclecia 23, 19-230 Szczuczyn – sekretariat, w terminie do dnia
11.09.2014 roku, do godziny 12.00. Godziny pracy urzędu: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 7:30 – 15:30,
środa 9.00-17.00.
2.Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez
uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy,
zaadresowane na adres Urzędu Miejskiego w Szczuczynie (ul. Plac Tysiąclecia 23, 19-230 Szczuczyn) oraz
opisane:
Nazwa (firma) Wykonawcy
adres Wykonawcy
Urząd Miejski w Szczuczynie,
ul. Plac Tysiąclecia 23,
19-230 Szczuczyn
Przetarg nieograniczony
Zajęcia pozalekcyjne w SP w Szczuczynie
Część nr .................................................
Rodzaj zajęć ...........................................................................................................................
Nie otwierać przed dniem 11.09.2014 r., godz. 13.00
3.Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie zwrócona
Wykonawcy.
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4.Wykonawca może wprowadzać zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod
warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania
ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak składana oferta
tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej „ZMIANA”. Koperty oznakowane „ZMIANA” zostaną otwarte przy
otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury
dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.
5.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 z danymi zamieszczonymi na kopercie
wycofywanej oferty. Koperty z ofertami wycofanymi nie będą otwierane.
XV.MIEJSCE ORAZ TERMIN OTWARCIA OFERT:
1.Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski w Szczuczynie, ul. Plac Tysiąclecia 23, 19230 Szczuczyn w dniu 11.09.2014 o godzinie 13.00.
2.Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia.
3.Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy), adresy Wykonawców, informacje dotyczące
oferowanej ceny oraz doświadczenia Wykonawców.
4.Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności
Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy informację z otwarcia ofert na pisemny
wniosek Wykonawcy.
XVI.OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY:
1.Ustala się cenę brutto za wykonanie każdej części/rodzaju zajęć przedmiotu zamówienia.
2.Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszym SIWZ, powinien w cenie brutto
ująć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia oraz uwzględnić
inne opłaty i podatki, a także ewentualne upusty i rabaty zastosowane przez Wykonawcę.
3.Cena oferty za realizację całego zamówienia zostanie wyliczona przez Wykonawcę na podstawie
wypełnionego formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ.
4.Cena oferty brutto winna być podana w polskich złotych liczbowo i słownie.
5.Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę.
XVII.OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU
OCENY OFERT.
1.Na wykonanie każdej części zamówienia zostanie wybrana najkorzystniejsza oferta
2.Zamawiający dokona oceny ofert w zakresie poszczególnych części a podstawie poniżej przedstawionej wagi
kryteriów:
Cena - 100%
3.Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów wyliczonych w oparciu
o powyższe kryteria i ustaloną punktację do 100 pkt.
Liczba punktów oferty ocenianej =

cenanajniższejoferty
cenaofertybadanej x 100 pkt.

Oferta musi zawierać cenę ostateczną brutto.
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Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie. W przypadku rozbieżności pomiędzy wartością
wyrażoną cyfrowo a podaną słownie, jako wartość właściwa zostanie przyjęta wartość podana słownie.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową ocenę.
4.Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi o tym fakcie Wykonawców,
którzy złożyli oferty, podając informacje, o których mowa w art.92 ust.1 ustawy.
5.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - z podaniem nazwy (firmy) i adresu Wykonawcy, którego
ofertę wybrano i uzasadnienia jej wyboru zostanie zamieszczona niezwłocznie również na stronie internetowej:
Zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.
6.W przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Zamawiający unieważnia
postępowanie.
XVIII.UDZIELENIE ZAMÓWIENIA:
1.Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom
określonym w ustawie Pzp oraz niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o
podane w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ kryteria wyboru.
2.O odrzuceniu ofert(-y) oraz wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi niezwłocznie
Wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
3.Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, określone w art.92 ust.1
pkt.1 Pzp (zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty) na własnej stronie internetowej
(http://www.um.szczuczyn.pl) oraz w swojej siedzibie na tablicy ogłoszeń.
4.Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia
przekazania zawiadomienia o wyborze oferty faksem.
5.Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 5-dniowego terminu,
jeżeli w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta.
XIX.INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO:
1.Wybrany Wykonawca ma obowiązek w terminie do 3 dni od momentu powiadomienia go o wybraniu oferty
uzgodnić z Zamawiającym kwestie konieczne do sprawnego zawarcia umowy. Zamawiający wskaże
Wykonawcy termin i miejsce podpisania umowy.
2.Umowa zostanie zawarta zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.
3.Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest
do:
-złożenia informacji o osobach umocowanych do zawarcia umowy i okazania ich pełnomocnictwa, jeżeli taka
konieczność zaistnieje,
-przedłożenia umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
(konsorcjum, umowa spółki cywilnej) - w przypadku udzielenia zamówienia Wykonawcy, określonemu w art.
23 ust, 1 ustawy Pzp.
-przedstawienia – na żądanie Zamawiającego - dokumentów, potwierdzających posiadane uprawnienia przez
osoby wskazane w Wykazie osób, załączonym do oferty do realizacji zamówienia (kwalifikacje zawodowe
wykształcenie i doświadczenie w pracy niezbędne do wykonania zamówienia)
4.W przypadku, gdy okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia
umowy Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich
ponownej oceny, chyba, że zachodzi jedna z przesłanek unieważnienia postępowania.
XX.WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM:
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Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
XXI.WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY:
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
XXII.ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO
TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY.
1.Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.
2.Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w zakresie:
1) zmiana okresu wykonania czynności związanych z realizacją projektu.
2)zmniejszenie wartości zamówienia realizowanego przez Wykonawcę, jeżeli wystąpią okoliczności
niezawinione przez Wykonawcę, których strony nie mogły przewidzieć w dniu zawarcia niniejszej umowy.
3) w przypadku:
a) wystąpienia siły wyższej,
b) zmiany obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy,
c) zmian wniesionych do projektu przez uprawniony podmiot.
XXIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY
W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
1.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, na
podstawie art.180 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Z dnia 9 sierpnia
2013 r. poz.907), przysługuje odwołanie wyłącznie wobec czynności:
1)opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
2)wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
3)odrzucenia ofert odwołującego
2.Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego
o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on
zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art.180 ust.2 ustawy Pzp.
Załączniki
1.Wzór formularza ofertowego
2.Wzór oświadczenia
3.Wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia
4.Lista podmiotów kapitałowych
5.Projekt umowy
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