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Gmina Przywidz 

 

ul. Gdańska 7 

 

83-047 Przywidz 

 

Tel. (58) 682-51-46 

 

NIP 5911292435 

REGON 191674990 

 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

Usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć w ramach projektu „Kompetentny 

Przywidz” Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie: 9.6 

„Upowszechnienie uczenia się dorosłych” Poddziałanie 9.6.2 „Podwyższanie kompetencji osób 

dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych” Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki 2007 – 2013. 

 

CPV 80580000-3 Oferowanie kursów językowych 

CPV 80535200-1 Kursy komputerowe 

 

                                     

Postępowanie prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień  

     publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) w trybie 

przetargu nieograniczonego. 

 

1. Nazwa oraz adres Zamawiającego:  

Gmina Przywidz,  

ul. Gdańska 7 

83-47 Przywidz 

 

www.przywidz.pl/zamowienia-publiczne 
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e-mail: zamowienia_publiczne@przywidz.pl 

 

tel. 58 6825 146 

fax. 58 6825 225 

 

2. Tryb udzielenia zamówienia:  

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39-46 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z 

późniejszymi zmianami) 

 

3. Opis przedmiotu zamówienia: 

1. Przedmiot zamówienia są: Usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć w 

ramach projektu Kompetentny Przywidz” Priorytet IX Rozwój wykształcenia i 

kompetencji w regionach”, Działanie: 9.6 „Upowszechnienie uczenia się dorosłych” 

Poddziałanie 9.6.2 „Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i 

znajomości języków obcych” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013. 

 

2. Realizacja projektu ma na celu wzrost kompetencji i umiejętności u 48 mieszkańców    

                 Gminy Przywidz w obszarze umiejętności ICT oraz j.     

                 obcych (tj. j. angielskiego oraz j. niemieckiego)  

 

           3.  Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony 

                w szczegółowym opisie przedmiotu   

              zamówienia stanowiącym załącznik nr 6 i obejmuje 3 części, tj. 

 

1) cześć I – pełnienie funkcji lektora j. angielskiego dla dorosłych w  Zespole Szkół w Przywidzu, 

ul. Szkolna 1, 83-047 Przywidz, łącznie 240 godzin. Wymagane jest wykształcenie kierunkowe i 

uzyskanie dyplomu magistra oraz minimum 3-letnie doświadczenie w zakresie nauczania j. 

angielskiego. Dodatkowym atutem jest doświadczenie w zakresie nauczania j. angielskiego osób 

dorosłych. 

Szkolenie z zakresu języka angielskiego obejmuje 2 grupy dorosłych o liczebności 12 osób (łącznie 

24 osoby). Szkolenie rozpocznie się na poziomie A1- 60h zajęć na grupę (łącznie 120h zajęć). 

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności umożliwiających przystąpienie do egzaminów 

TOEiC  tj. skuteczne posługiwanie się językiem w sytuacjach zawodowych, rozwijanie 

świadomości językowej, płynności i poprawności w zakresie j. formalnego, zrozumienia głównej 

myśli i treści, dyskusji, rozmowy, wypowiadanie się na podstawie wysłuchanych i przeczytanych 

tekstów, wyrażać i uzasadniać swoją opinie. Program zajęć obejmować będzie rozumienie ze 

mailto:zamowienia_publiczne@przywidz.pl
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słyszenia-11h, czytanie-14h, konwersacje w sytuacjach zawodowych-13h, pisanie oraz redagowanie 

tekstów-10h oraz warsztaty przygotowujące do egzaminu (egzaminy próbne)-12h. 

Szkolenie zakończy na poziomie A2-60h zajęć na grupę (łącznie 120h zajęć). Celem szkolenia jest 

skuteczne posługiwanie się językiem w sytuacjach zawodowych, rozwijanie świadomości 

językowej, płynności i poprawności w zakresie języka formalnego , zrozumienie głównej myśli i 

treści, dyskusji, rozmowy, intencję i styl mówiącego w sytuacjach zawodowych i społecznych. 

Tłumaczenie krótkich tekstów w tym fragmentów umów i korespondencji firmowej. 

Program zajęć obejmować będzie rozumienie ze słyszenia-11h, czytanie-14h, konwersacje w 

sytuacjach zawodowych-13h, pisanie oraz redagowanie tekstów-10h oraz warsztaty przygotowujące 

do egzaminu (egzaminy próbne)-12h. 

Szkolenia rozpoczną się w październiku 2013r. i odbywać się będą minimum 2 razy w tygodniu po 

minimum 2 godziny (harmonogram zostanie ustalony po podpisaniu umowy z Wykonawcą, który 

złoży najkorzystniejszą ofertę). 

Zajęcia będą prowadzone w sposób interaktywny z wykorzystaniem materiałów audio i video oraz 

podręczników i zeszytów ćwiczeń, które dostarczy Zamawiający. Zamawiający udostępni sale 

lekcyjne ZS w Przywidzu na potrzeby szkolenia. 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia liczby godzin języka angielskiego na rzecz 

języka niemieckiego do 120 godzin. 

 

2) części II – pełnienie funkcji lektora j. niemieckiego  dla dorosłych w  Zespole Szkół w 

Przywidzu, ul. Szkolna 1, 83-047 Przywidz, łącznie 180 godzin. Wymagane jest wykształcenie 

kierunkowe i uzyskanie dyplomu magistra oraz minimum 3-letnie doświadczenie w zakresie 

nauczania j. niemieckiego. Dodatkowym atutem jest doświadczenie w zakresie nauczania j. 

niemieckiego osób dorosłych. 

Szkolenie z zakresu języka niemieckiego rozpocznie się na poziomie A1 i obejmie 2 grupy osób 

dorosłych (łącznie 24 osoby) po 60h zajęć na grupę (łącznie 120h zajęć). Celem szkolenia jest 

nabycie wiedzy i umiejętności umożliwiających przystąpienie do egzaminów WiDaF tj. skuteczne 

posługiwanie się językiem w sytuacjach zawodowych, rozwijanie świadomości językowej, 

płynności i poprawności w zakresie j. formalnego, zrozumienia głównej myśli i treści, dyskusji, 

rozmowy, wypowiadanie się na podstawie wysłuchanych i przeczytanych tekstów, wyrażać i 

uzasadniać swoją opinie. Program zajęć obejmować będzie rozumienie ze słyszenia-11h, czytanie-

14h, konwersacje w sytuacjach zawodowych-13h, pisanie oraz redagowanie tekstów-10h oraz 

warsztaty przygotowujące do egzaminu (egzaminy próbne)-12h. 

Szkolenie zakończy na poziomie A2 i obejmie 1 grupę o liczebności 12 osób -60h zajęć na grupę. 

Celem szkolenia jest skuteczne posługiwanie się językiem w sytuacjach zawodowych, rozwijanie 

świadomości językowej, płynności i poprawności w zakresie języka formalnego , zrozumienie 

głównej myśli i treści, dyskusji, rozmowy, intencję i styl mówiącego w sytuacjach zawodowych i 

społecznych. Tłumaczenie krótkich tekstów w tym fragmentów umów i korespondencji firmowej. 

Program zajęć obejmować będzie rozumienie ze słyszenia-11h, czytanie-14h, konwersacje w 

sytuacjach zawodowych-13h, pisanie oraz redagowanie tekstów-10h oraz warsztaty przygotowujące 

do egzaminu (egzaminy próbne)-12h. 
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Szkolenia rozpoczną się w październiku 2013r. i odbywać się będą minimum 2 razy w tygodniu po 

minimum 2 godziny (harmonogram zostanie ustalony po podpisaniu umowy z Wykonawcą, który 

złoży najkorzystniejszą ofertę). 

Zajęcia będą prowadzone w sposób interaktywny z wykorzystaniem materiałów audio i video oraz 

podręczników i zeszytów ćwiczeń, które dostarczy Zamawiający. Zamawiający udostępni sale 

lekcyjne ZS w Przywidzu na potrzeby szkolenia. 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia liczby godzin języka niemieckiego na rzecz 

języka angielskiego do 120 godzin. 

 

3) części III – pełnienie funkcji trenera szkoleń ECDL dla dorosłych w  Zespole Szkół w 

Przywidzu, ul. Szkolna 1, 83-047 Przywidz, łącznie 240 godzin. Wymagane jest wykształcenie 

kierunkowe i uzyskanie dyplomu inżyniera i/lub magistra oraz minimum 2-letnie doświadczenie w 

zakresie nauczania ICT. Dodatkowym atutem jest doświadczenie w zakresie nauczania ICT osób 

dorosłych. 

Szkolenie z zakresu ECDL rozpocznie się na poziomie ECDL Start i obejmie 2 grupy dorosłych po 

12 osób (łącznie 24 osoby)- 60h zajęć na grupę (łącznie 120h zajęć). Celem szkolenia jest nabycie 

wiedzy i umiejętności umożliwiających przystąpienie do egzaminów w ramach Europejskiego 

Certyfikatu umiejętności Komputerowych (ECDL). Program szkolenia obejmuje użytkowanie 

komputerów-12h, przetwarzanie tekstów-20h, arkusze kalkulacyjne-24h, grafika menadżerska i 

prezentacja-16h.  

Szkolenie zakończy się na poziomie ECDL core i obejmie 1 grupę (12 osób)-120h zajęć na grupę. 

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy i umiejętności umożliwiających przystąpienie do egzaminów 

w ramach ECDL. Program szkolenia obejmuje użytkowanie komputerów-12h, przetwarzanie 

tekstów-20h, arkusze kalkulacyjne-24h, grafika menadżerska i prezentacja-16h, bazy danych-24h, 

przeglądanie stron internetowych i komunikacja-16h, podstawy technik informatycznych i 

komunikacyjnych-8h. 

Szkolenia rozpoczną się w październiku 2013r. i odbywać się będą minimum 2 razy w tygodniu po 

minimum 2 godziny (harmonogram zostanie ustalony po podpisaniu umowy z Wykonawcą, który 

złoży najkorzystniejszą ofertę). 

Zajęcia będą prowadzone w sposób interaktywny z wykorzystaniem sprzętu ICT. Zamawiający 

udostępni sale lekcyjne ZS w Przywidzu na potrzeby szkolenia. 

 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: Zamawiający wymaga, aby cały przedmiot 

zamówienia został zrealizowany w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 31 maja 2014r. 

 

4. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w 

art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych .  

 

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.   
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6. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych z podziałem na 

następujące części :  

I cześć- pełnienie funkcji lektora j. angielskiego dla dorosłych w  Zespole Szkół w Przywidzu, ul. Szkolna 

1, 83-047 Przywidz, 

II część- pełnienie funkcji lektora j. niemieckiego  dla dorosłych w  Zespole Szkół w Przywidzu, ul. 

Szkolna 1, 83-047 Przywidz, 

III część- pełnienie funkcji trenera szkoleń ECDL dla dorosłych w  Zespole Szkół w Przywidzu, ul. 

Szkolna 1, 83-047 Przywidz. 

Ocena ofert odbędzie się odrębnie dla każdej części.  

Oferty należy złożyć odrębnie dla części I, części II oraz części III.  

      Wykonawca może złożyć ofertę na jedno lub więcej  zadań.  

 

7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 

spełniani tych warunków  

 O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy :  

-spełniają warunki udziału określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku  

Prawo zamówień publicznych  

- nie podlegają wykluczeniu z postępowania, zgodnie z art. 24 z dnia 29 stycznia 2004 roku  

ustawy Prawo zamówień publicznych. 

  -spełnianie warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonane na podstawie oświadczeń i 

dokumentów, o których mowa w pkt. 8 SIWZ.  

 

8. Informacje o Oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 

 

8.1. Wykonawca musi złożyć formularz oferty- załącznik nr1 do SIWZ 
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8.2 W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego wykonawca musi złożyć oświadczenie zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy 

Prawo zamówień publicznych – wg. załącznika nr 2 do SIWZ 

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

wykonawca przedłoży następujące dokumenty : 

a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, na  

podstawie art. 24 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych – wg. załącznika nr 3 do SIWZ, 

b) aktualny odpis z właściwego rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w 

oparciu   o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień Publicznych, wystawiony nie wcześniej 

niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert ,  

c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że 

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie , że wykonawca uzyskał 

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

wstrzymanie w całości decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące 

przed upływem terminu składania ofert,  

d) aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału z ZUS-u lub KRUS potwierdzające , że 

wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub 

potwierdzenia, że wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości decyzji właściwego organu – 

wystawione  nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 

 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

polskiej,  zamiast dokumentów, o których mowa  zamiast dokumentów o których mowa w  

pkt. b),c),d) :          

wykonawca składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju , w którym ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że  :  

    - nie otwarto jego likwidacji ani nie zgłoszono upadłości (dokument wystawiony nie 

wcześniej niż     6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert),  
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    - nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat , składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne 

    albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 

zaległych  

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (dokument 

wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert),    

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie (dokument wystawiony nie  

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert),  

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce   

zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej zastępuje się je  

dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem 

sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 

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

miejsce zamieszkania. 

    8.4 Wykonawca musi złożyć oświadczenie o posiadaniu uprawnień wg. Załącznika nr 4 do SIWZ 

    8.5 Wykonawca musi złożyć zaparafowaną (na każdej stronie) umowę stanowiącą załącznik nr 5 

do SIWZ 

     Ocena spełniania warunków określonych dla Wykonawców zostanie dokonana na podstawie  

analizy złożonej oferty wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami.  

 

UWAGA: Wszystkie ww. dokumenty winny być przedstawione w formie oryginału lub 

kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę(y) podpisującą(e) ofertę. 

       

       Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy , którego oferta odpowiada zasadom określonym  

       w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ustawie prawo zamówień publicznych oraz    

       została uznana za najkorzystniejszą.  

       Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania wszystkich wykonawców biorących udział  

       w postępowaniu.  
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9. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami, przekazywania  

oświadczeń lub dokumentów oraz wskazanie osoby uprawnionej do porozumiewania się z 

wykonawcami.  

    Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji    

    istotnych warunków zamówienia.  

Zamawiający udzieli niezwłoczne wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem 

terminu składania ofert. Wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia należy złożyć nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa 

wyznaczonego terminu składania ofert.  

Zamawiający przekazuje jednocześnie treść wyjaśnienia wszystkim oferentom, którym 

doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawnienia źródła zapytania.  

    W prowadzonym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje    

    przekazywane będą pisemnie lub faxem z późniejszymi pisemnym potwierdzeniem przesłanej 

informacji. 

    Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą fax-u uważa się 

za  złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została  

    niezwłocznie potwierdzona pisemnie. 

    Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje faxem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt, iż otrzymania  

 

10. Wymagania dotyczące wadium: 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 

11. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 

 

12. Opis sposobu przygotowania ofert:     

Oferta powinna spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo  

    zamówień publicznych oraz spełniać następując warunku dodatkowe. 
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    Oferta musi zostać przygotowana w formie pisemnej w języku polskim na załączonym do  

    SIWZ Formularzu ofertowym .  

Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej.  

Wykonawca powinien szczegółowo zapoznać się ze SIWZ.  

Wszystkie załączniki musza być wypełnione przez wykonawcę ściśle wg. warunków i 

postanowień zawartych w SIWZ bez dokonywania jakichkolwiek zmian. Każda strona oferty 

musi być ponumerowana oraz parafowana przez wykonawcę lub osobę upoważnioną. Każdy 

wykonawca może złożyć tylko jedna ofertę.   

    Wskazane jest, aby w przygotowanej ofercie zachowana została kolejność dokumentów 

wymienionych w pkt. 8 SIWZ.  

    Oferta winna być podpisana przez umocowanego przedstawiciela lub przedstawicieli 

Wykonawcy, upoważnionego do podejmowania zobowiązań w imieniu wykonawcy zgodnie  

z wpisem o reprezentacji w stosownym dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie 

prawnym lub udzielonym pełnomocnictwem. Pełnomocnictwo winno być dołączone do oferty,  

o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.  

    Wszelkie poprawki w tekście muszą być parafowane i datowane przez upoważnionego 

przedstawiciela(li) oferenta.  

 

    Dokumenty składające się na ofertę  :  

1) oferta sporządzona na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1  do SIWZ ,     

2) wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki zgodnie z wykazem 

zawartym  

      w pkt. 8 SIWZ.   

 

Poprawki w ofercie dopuszczane są jedynie w formie przekreślenia i umieszczonej obok niego 

poprawionej treści . Wszelkie poprawki należy opatrzyć parafką i pieczątką osoby podpisującej 

ofertę.   

    Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  
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    Zaleca się, aby wykonawca zdobył wszelkie informacje, które są niezbędne do przygotowania 

oferty.  

    Ofertę należy zamieścić w nieprzeźroczystej kopercie, zamkniętej w sposób gwarantujący 

zachowanie poufności jej treści do czasu otwarcia ofert. Na kopercie należy zamieścić 

następującą informację: „ Kompetentny Przywidz- usługa edukacyjna” 

    W przypadku, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawca powinien wskazać w 

ofercie które,  

z zawartych w niej informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Dokumenty niejawne 

stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa załączone do oferty wykonawca może złożyć w odrębnej 

(niejawnej) części oferty.  

    Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika. 

Warunki udziału w postępowaniu muszą być spełnione łącznie przez partnerów. 

   

13. Sposób obliczenia ceny oferty:  

Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawca będą prowadzone w walucie polskiej. Cena 

oferty podana w formularzu ofertowym musi być wyrażona w złotych polskich (PLN) do dwóch 

miejsc po przecinku.  

Oferowana cena za wykonanie przedmiotu zamówienia powinna obejmować wszystkie koszty 

związane z wykonywaniem zamówienia. Cena wynika z wyplenionego druku oferty 

stanowiącego załącznik nr 1  do SIWZ. Zamawiający nie dopuszcza podania ceny ofertowej i jej 

elementów  

w walutach obcych.  

 

14. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: 

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego – sekretariat, w terminie od dnia 

30.09.2013 do dnia 08.10.2013 roku do godz. 10.00.  

    Oferty będą otwierane w dniu 08.10.2013 roku o godz. 10.30 w siedzibie 
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    Zamawiającego . 

  

15.       Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty. Sposób wyboru najkorzystniejszej 

oferty:  

Celem wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający  zastosuje kryterium  :  

cena  –  znaczenie 100 % 

 

     Sposób wyboru najkorzystniejszej oferty.  

  Kryterium cena : liczba punktów zdobyta w kryterium cena będzie obliczona wg. wzoru :  

 

     Cn/Co x 100 = liczba punktów 

gdzie: 

Cn – najniższa cena wśród złożonych ofert,  

Co.– koszty badanej oferty nieodrzuconej, 

100 – wskaźnik stały, 

   

W prowadzonym postępowaniu przetargowym zostanie wybrana oferta, która według formuły 

oceny ofert uzyska największą ilość punktów oraz spełni wszystkie wymagania SIWZ.  

 

16. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty, w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

 

        Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę, zostanie podpisana umowa, która nie może 

być  

        sprzeczna z warunkami przedstawionymi w niniejszej specyfikacji oraz ustawą Prawo 

zamówień  

        publicznych .  
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        Termin zawarcia umowy będzie określony   w  informacji o wynikach postępowania.  

 

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

w sprawie zamówienia publicznego.  

  

 Umowa z wybranym wykonawcą zostanie zawarta wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 5  

do SIWZ.   

 

18. Środki ochrony prawnej:      

 

Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku 

zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na   podstawie ustawy 

Prawo zamówień publicznych, można wnieść odwołanie.  

Odwołanie przysługuje wobec czynności :  

1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę, 

2) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,  

3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,  

4) odrzucenia oferty odwołującego.  

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 

odwołania.  

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

bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego 

certyfikatu. Odwołujący przesyła kopie odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do 

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

tego terminu.  
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Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować 

zamawiającego o niezgodnej z przepisami czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu 

czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje 

odwołanie.  

Odwołanie wnosi się w terminie : 

- 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę do jego 

wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo 

zamówień publicznych, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób  

- 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było 

powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.  

W prowadzonym postępowaniu maja zastosowanie przepisy zawarte w dziale VI ustawy Prawo 

zamówień publicznych – „Środki ochrony prawnej”. Z uwagi na obszerność tych przepisów 

należy się z nimi zapoznać bezpośrednio, analizując Prawo zamówień publicznych od art. 179. 

 

Załączniki do specyfikacji: 

1. formularz oferty  

2. oświadczenie wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych  

3. oświadczenie wykonawcy w trybie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych  

4. oświadczenie o posiadaniu uprawnień 

5.  wzór umowy 

6. szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

 

           

 

 


