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Zamawiający: 
Gmina Dobromierz 
ul. Plac Wolności 24, 58-170 Dobromierz 
tel. 748586217, faks 748586460 
NIP 8842365479 
www. dobromierz.pl 
Godziny pracy: poniedziałek, środa, czwartek:7.00-15.00, wtorek: 8.00-17.00, piątek 7.00-14.00. 
 
 
 
Do postępowania stosuje się art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 
r., poz. 1986, 2215, z 2019 r. poz. 53,730) 
 
 

 
 
1. Przedmiot zamówienia obejmuje „Rozwój edukacji na terenie Gminy Dobromierz”  w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 
ich dostawę na miejsca wskazane przez Zamawiającego, tj. szkoły podstawowe na terenie 
Gminy Dobromierz  
Zajęciami objęci będą uczniowie i nauczyciele 3 szkół publicznych dla których Zamawiający pełni 
rolę organu prowadzącego. 
Zamawiający udostępnia sale do prowadzenia zajęć. 
 
1.1. Przedmiot zamówienia obejmuje prowadzenie szkoleń – podnoszenie kwalifikacji 
zawodowych nauczycieli 
 
 KODY CPV: 
80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe 
80410000-1 Różne usługi szkolne 
80400000-8 Usługi edukacji osób dorosłych oraz inne 
 
2. Szczegółowe opisy przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 6a do Zapytania 
ofertowego oraz umowa, na podstawie której Wykonawca zobowiązany jest do opracowania 
kosztorysu ofertowego. 
 
4. Oferty częściowe 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
 
5. Zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy 
Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 
pkt. 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych o łącznej wartości do 20% wartości zamówienia 
podstawowego. Zamówienie zostanie zrealizowane w przypadku oszczędności budżetowych 
projektu i wydaniu zgody przez Instytucję Zarządzającą.  
 
6. Oferty wariantowe 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 

ROZDZIAŁ I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

ROZDZIAŁ II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

ROZDZIAŁ III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
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Zamówienie realizowane będzie do dnia 31.12.2019 r. 
 
 
 

 
1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:  
a) nie podlegają wykluczeniu; 
b) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące kompetencji lub uprawnień do 
prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile to wynika z odrębnych przepisów. 
Wykonawca musi wykazać, że wykonał lub wykonuje w okresie ostatnich trzech lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 
okresie, co najmniej: 
 
- usługę/usługi szkoleń dla nauczycieli z zakresu wykorzystanie technik komputerowych w 
nauczaniu lub kreowania u uczniów postaw kluczowych na rynku pracy (kreatywność, praca 
zespołowa, inicjatywność) lub posługiwania się metodą eksperymentu w nauczaniu przedmiotów 
ścisłych lub przygotowania do indywidualizacji nauczania, w wymiarze łącznie min. 100 godzin. 
 
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana zgodnie z formułą: 
spełnia/nie spełnia.   
 

c) znajdują się w dobrej sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Zamawiający wymaga posiadania 
przez Wykonawcę aktualnej, opłaconej polisy ubezpieczeniowej w zakresie prowadzonej 
działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości min. 20.000,00 zł. Ocena 
spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana zgodnie z formułą: 
spełnia/nie spełnia.  

 
2) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w 
stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać 
na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 
wykonawców stosownie do wymogów ustawy PZP.  
 
3)  Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu metodą spełnia lub nie 
spełnia na podstawie wymaganych dokumentów i oświadczeń dołączonych do oferty. Z treści 
załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnia. 
Wykonawca musi wykazać spełnianie każdego z warunków.  
 
4) Podwykonawcy 
4.1.Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 
1) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych 
części zamówienia. 
2) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie 
zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców. 

ROZDZIAŁ IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA  

ROZDZIAŁ V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  
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3) Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia, Wykonawca, podał – 
o ile będą już znane – nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i 
osób do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach danych, 
o których wyżej mowa, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat 
nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zadania. 
4) Szczegółowe wymagania Zamawiającego w zakresie ewentualnego podwykonawstwa, zasad 
rozliczania się z podwykonawcami, wymagań co do treści umowy z podwykonawcami zawiera 
projekt umowy stanowiącym załącznik nr 7 do specyfikacji. 
5) Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z 
odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.  
4.2. Zamawiający informuje, iż jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, 
na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu 
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać 
zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w 
stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w 
trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 
4.3. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane lub 
usługi następuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawia 
toświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego 
podwykonawcy. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą 
podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub 
zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 
Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z 
odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia. 
 
5) Informacje dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
5.1 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (w ramach oferty wspólnej 
w rozumieniu art. 23 ustawy) pod warunkiem, że taka oferta spełniać będzie następujące 
wymagania: 
5.2 Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia Pełnomocnika do 
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w 
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; 
5.3 Oryginał pełnomocnictwa lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez 
notariusza powinien być załączony do oferty i zawierać w szczególności wskazanie: 
a) postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy; 
b) wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z 
nazwy z określeniem adresu siedziby; 
c) ustanowionego Pełnomocnika oraz zakres jego umocowania; 
5.4 Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających 
się wspólnie o udzielenie zamówienia. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do 
składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawców. 
5.5 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia, o 
których mowa w rozdziale VI pkt 2 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o 
zamówienie osobno. Dokument ten potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu 
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oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 
5.6 W odniesieniu do warunków określonych w rozdziale V 1) SIWZ wymagania te muszą być 
spełnione wspólnie przez wykonawców składających ofertę wspólną (nie musi ich spełniać każdy 
z wykonawców składających ofertę wspólną osobno). 
5.7 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o 
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w 
rozdziale VI 4) SIWZ, składa każdy z Wykonawców osobno w terminie 3 dni od dnia 
zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust.5 ustawy. 
5.8 Oświadczenia, formularze, dokumenty sporządzone na załączonych do SIWZ wzorach, 
składa i podpisuje w imieniu wszystkich Wykonawców, Pełnomocnik wpisując w miejscu 
przeznaczonym na podanie nazwy i adresu Wykonawcy, nazwy i adresy wszystkich 
Wykonawców składających ofertę wspólną z zastrzeżeniem ppkt 4) i ppkt 6); 
5.9 Wszystkie kserokopie dokumentów załączone do oferty muszą być opisane „za zgodność 
z oryginałem” i podpisane przez Pełnomocnika; 
5.10 Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie  
z Pełnomocnikiem, którego adres należy wpisać w formularzu ofertowym. 
5.11 Jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, Zamawiając może 
żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej 
współpracę tych Wykonawców. 
5.12. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, są zobowiązani przedstawić 
Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych podmiotów, która w swojej treści zawiera 
termin obowiązywania porozumienia musi być nie krótszy niż czas, na który zostanie podpisana 
umowa w sprawie zamówienia publicznego. 
5.13. W przypadku oferty składanej przez konsorcjum jeden z partnerów konsorcjum zostanie 
wyznaczony jako partner kierujący (lider) upoważniony do zaciągania zobowiązań, otrzymywania 
poleceń oraz instrukcji dla i w imieniu każdego, jak też dla wszystkich partnerów.  
 
6. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej. 
6.1 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale VI pkt 3.1 a) składa dokument lub 
dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 
potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 
6.2 Dokumenty, o których mowa w pkt 6.1 powinny być wystawione nie wcześniej niż  
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
6.3 Jeżeli w kraju w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa 
w pkt 6.1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy ze 
wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, 
której dokument miał dotyczyć. złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, 
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze 
względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 
6.4 W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego 
siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Komisja może 
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zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji 
dotyczących tego dokumentu. 
 
 
 
 
1. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy z postępowania o udzielenie zamówienia 
wyklucza się: 
1) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został 
zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw 
wykluczenia; 
2) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:  
a) o którym mowa w art. 165a, art. 181 – 188, art. 189a, art. 218 – 221, art. 228 – 230a, art. 
250a, art. 258 lub art. 270 – 309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2018 
r. poz. 1600, 2077, z 2019 r. poz. 730, 858, 870, 1135) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 
czerwca 2010 r.  o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468), 
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 
1997r. – Kodeks karny,  
c) skarbowe, 
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012r. o skutkach powierzania 
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 769); 
3) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, 
wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce 
komandytowej lub komandytowo – akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za 
przestępstwo, o którym mowa w pkt.2; 
4) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne, chyba, że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub 
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł 
wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;  
5) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził 
zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia 
warunki udziału w postępowaniu lub obiektywnie i niedyskryminacyjne kryteria zwane dalej 
„kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych 
dokumentów;  
6) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje 
wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane 
przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 
7) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego 
lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia; 
8) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub 
którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia,  

ROZDZIAŁ V. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA  
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o dzieło, agencyjnej lub innej umowy świadczenia usług, brał udział w przygotowaniu takiego 
postępowania, chyba, że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w 
inny sposób, niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału  w postępowaniu; 
9) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie 
konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest 
w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; 
10) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania 
się o zamówienia publiczne na podstawie umowy z dnia 28 października 2002r. o 
odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2019r. 
poz. 628, 1214); 
11) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania 
się o zamówienia publiczne;  
12) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 
16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019r. poz. 369), złożyli 
odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba, 
że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
2. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie pkt. 2 i 3 oraz 5 – 9, może 
przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego 
rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub 
przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie 
szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz 
podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych, kadrowych, które są odpowiednie 
dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu 
postępowaniu wykonawcy. Zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, 
będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się 
o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązania tego 
zakazu. 
3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i 
szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na 
podstawie ust. 2. 
4. Zamawiający przewiduje wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 

Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 
zamówienia. 

 
 
 
 
1.  Zamawiający w postępowaniu najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada czy 
Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu 
oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 
2. W celu wstępnej oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający 
żąda następujących dokumentów: 

ROZDZIAŁ VI. WYKAZ OSWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH 
SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW DO 

WYKLUCZENIA 
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a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 24 ust. 5 pkt 1 ustawy 
Prawo zamówień publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ). 
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie takie składa 
każdy z Wykonawców oddzielnie. 
2)  oświadczenie upoważnionego przedstawiciela wykonawcy o spełnieniu warunków udziału 
w postępowaniu określonych w rozdziale V pkt. 2, zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ. 
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie może być 
złożone wspólnie. 
2.1 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na 
ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji: składa także Oświadczenia 
dla każdego z tych podmiotów; 
2.2 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Oświadczenie 
składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie; 
2.3 Jeżeli Wykonawca zamierza część zamówienia zlecić podwykonawcom, na zdolnościach 
których polega, na potrzeby realizacji tej części, to należy wypełnić odrębne oświadczenia dla 
tych podwykonawców; 
2.4 Dokumenty wskazane w pkt. 2.1., 2.2., 2.3. muszą potwierdzać spełnienie warunków udziału 
w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia lub kryteria selekcji w zakresie, w którym każdy z 
Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu; 
2.5 W oświadczeniach należy wypełnić jedynie te działy i sekcje, które dotyczą warunków udziału 
i potwierdzających brak podstaw do wykluczenia na podstawie treści ogłoszenia o zamówieniu i 
niniejszej specyfikacji. Wypełnienie pozostałych, nie wymaganych działów i sekcji nie będzie 
miało wpływu na ocenę oferty. 
3. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia (składanych na wezwanie Zamawiającego): 
3.1 W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w 
postępowaniu, Zamawiający żąda dostarczenia następujących dokumentów: 
a) Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli 
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw 
do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.  
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa każdy 
z Wykonawców oddzielnie. 
b)  Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, Wykonawca może 
złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym 
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa każdy 
z Wykonawców oddzielnie. 
 3.2 W celu potwierdzenia przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu 
dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający żąda dostarczenia 
następujących dokumentów: 
Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a 
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z załączeniem dowodów 
określających, czy usługi te zostały wykonane w sposób należyty i prawidłowo ukończone – 
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Załącznik nr 5 do SIWZ; 
Dowodami, o których mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez 
podmiot, na rzecz którego zlecenia były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o 
obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne 
dokumenty (oryginały lub kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę 
uprawnioną) 
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa 
przynajmniej jeden z Wykonawców.  
W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie, 
zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których 
mowa powyżej. 
3.3 W celu potwierdzenia przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu 
dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej, Zamawiający żąda dostarczenia 
następujących dokumentów: 
Opłacona polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 
przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż: 20.000,00 złotych 
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa 
przynajmniej jeden z Wykonawców lub mogą złożyć jedna wspólną polisę potwierdzającą, ze 
wszyscy Wykonawcy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż na kwotę nie 
mniejszą niż 20.000,00 zł  
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa 
przynajmniej jeden z Wykonawców.  
Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w pkt. 2 niniejszej SIWZ, oświadczeń 
lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub 
innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub 
dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego 
wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez 
siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo 
konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 
4)  Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o 
której mowa w art. 86 ust. 3 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o 
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 
ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić 
dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia wg załącznika nr 4 do SIWZ. 
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa każdy 
z Wykonawców oddzielnie. 

 
 
 
 
 
 
1) Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz 
Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, 

ROZDZIAŁ VII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z 
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE 

WSKAZANIE OSÓB UPRAWIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
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umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale VI niniejszej SIWZ,  dla 
których Prawodawca przewidział wyłącznie formę pisemną.  
2) W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się 
numerem sprawy określonym w SIWZ.  
3) Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę 
pisemnie winny być składane na adres: mszewczyk@dobromierz.pl 
4) Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocą 
faksu lub w formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego 
potwierdzenia faktu ich otrzymania.  
5) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.  
6) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do 
końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert, Zamawiający udzieli wyjaśnień 
niezwłocznie. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym 
mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo 
pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, 
na której udostępniono SIWZ.  
7) W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych 
odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze 
oświadczenie Zamawiającego.  
8) Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.  
9) Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami w 
kwestiach formalnych i merytorycznych jest Monika Szewczyk, e-mail: 
mszewczyk@dobromierz.pl 

 
 
 
 
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
 
 
 
                                                                                                                                                                     
Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.   
 
 
 
 
1)  Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:  
a)  wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego 
Załącznik nr 1 do SIWZ;  
b)  oświadczenia wymienione w rozdziale VI pkt 2)  niniejszej SIWZ;  
c)  wypełniony kosztorys ofertowy zgodnie z załącznikiem nr 6a do SIWZ, stanowiący integralną 
część formularza oferty.  
2)  Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną 
trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania 
Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.  
3) W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii 
dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) 
Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii 
poświadczonej notarialnie.  

ROZDZIAŁ VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

ROZDZIAŁ IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

ROZDZIAŁ X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 
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4)  Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 
polski.  
5) Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną 
propozycję. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych 
przez danego Wykonawcę.  
6)  Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.  
7)  Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  
8)  Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a 
cała oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana, zszyta 
uniemożliwiając jej samoistną dekompletację), oraz zawierała spis treści.  
9)   Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być 
parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.  
10) Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować w 
następujący sposób:  

 
„Rozwój edukacji na terenie Gminy Dobromierz” 

Nie otwierać do dnia 09 września 2019 r. do godz. 10.00 ” 
 

i opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.  
 
11) Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez 
Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica 
przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak 
jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać 
będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania 
są jawne bez zastrzeżeń.  
12)  Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu 
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować 
będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem.  
13)  Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie w 
trybie art. 90 ustawy PZP, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą 
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. 
Przedmiotowe zastrzeżenie Zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy 
Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa.  
14) Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej 
oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian 
przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg 
takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem 
„ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, 
który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną 
dołączone do oferty.  
15)  Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania 
poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie 
zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób 
będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy 
oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane.  
16) Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 
ustawy PZP zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP). Wszelkie niejasności i obiekcje 
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dotyczące treści zapisów w SIWZ należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem 
składania ofert w trybie przewidzianym w rozdziale VII niniejszej SIWZ. Przepisy ustawy PZP nie 
przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów projektu umowy, po 
terminie otwarcia ofert.  
 
 
 
 
1) Ofertę należy składać w siedzibie Zamawiającego: Plac Wolności 24, 58-170 Dobromierz 
w terminie do dnia 9 września 2019 roku do godziny 10.00.  
 
2) Oferta złożona po terminie wskazanym w punkcie 1) zostanie odrzucona na podstawie art. 
84 ust. 2 ustawy PZP.  
 
3) Zamawiający otworzy oferty w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć w dniu 
09.09.2019 r.  o godz. 10.15  do siedziby Zamawiającego  oraz tuż przed otwarciem poinformuje 
Wykonawców o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
 
4)  Otwarcie ofert jest jawne. 
 
5) Podczas otwarcia ofert Zamawiający ogłosi nazwy, adresy Wykonawców, a także 
przedstawi informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i 
warunków płatności zawartych w ofertach.   
 
6) Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje 
dotyczące:  
a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;  
b)  firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;  
c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w 
ofertach.  
 
7) W toku dokonywania badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia 
przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. 
 
8) Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki 
rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne 
omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty 
- niezwłocznie zawiadamiając o tym  Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 
 
9) Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli w trakcie jej sprawdzania stwierdzi, że: 
a) jest niezgodna z ustawą, 
b) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem 
art. 87 ust. 2 pkt. 3, 
c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów  
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 
d) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia, 
e) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia,  
f) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu, 
g) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na 
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, 

ROZDZIAŁ XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 



 
13 

 

h) Wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2, na przedłużenie terminu 
związania ofertą, 
i) wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli 
zamawiający żądał wniesienia wadium, 
j) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów, 
10) Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców o odrzuceniu ofert, 
podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 
 
 
 
 
1. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w Formularzu ofertowym 
sporządzonym wg wzoru stanowiącego Załączniki nr 1 do SIWZ łącznej ceny ofertowej brutto za 
realizację przedmiotu zamówienia.  
2. Łączna cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją 
przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy 
określonym w niniejszej SIWZ. 
3. Wykonawca powinien wkalkulować w cenę ofertową (brutto) wszystkie jej składniki tj. 
wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie 
Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu 
zamówienia w tym np. koszty dojazdu nauczycieli, a także koszty dostarczenia materiałów oraz 
ryzyko wynikające z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili składania oferty.  
4.  Wykonawcy zobowiązani są do bardzo starannego zapoznania się z przedmiotem 
zamówienia, warunkami wykonania i wszystkimi czynnikami mogącymi mieć wpływ na wycenę 
zamówienia. 
5.  Cena pozostaje niezmienna przez okres obowiązywania umowy, nie podlega waloryzacji 
przez okres realizacji zamówienia.  
6.   Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia. 
7.   Cena oferty obejmuje wszelkie ewentualne rabaty, bonifikaty, promocje, upusty, itp. 
8. Wykonawca sporządza kalkulację ceny oferty przy uwzględnieniu wszystkich niezbędnych 
kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy wprost lub pośrednio określonych w SIWZ i 
załącznikach. 
9. Ceny muszą być: podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada 
zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę). 
10. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN). 
 
 
 
 
 
1. Oceny ofert dokona komisja wybierając ofertę najkorzystniejszą.  
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający dokona oceny każdej z ofert wg  
następujących  kryteriów: 
               
2.1 Kryterium nr 1: cena ofertowa (brutto) – 60 pkt 
2.2 Kryterium nr 2: liczba godzin szkoleń dla nauczycieli z zakresu wykorzystania technik 
komputerowych w nauczaniu lub kreowania u uczniów postaw kluczowych na rynku pracy 
(kreatywność, praca zespołowa, inicjatywność) lub posługiwania się metodą eksperymentu w 
nauczaniu przedmiotów ścisłych lub przygotowania do indywidualizacji nauczania, realizowanymi 

ROZDZIAŁ XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

ROZDZIAŁ XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJACY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ 
PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU 

OCENY OFERT
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lub zrealizowanymi przez Wykonawcę w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert – 
waga kryterium 40 pkt. 
 
Ad. 2.1. 

L.
p. Kryterium nr 1 Cena (C) 

Znaczen
ie  

waga 
Metoda oceny 

1. 

 
Liczba punktów 
uzyskanych w kryterium 
nr 1 

60 
Cena oferty najkorzystniejszej  
Cena oferty badanej                   X   60pkt 
 (max liczba punktów w ocenianej pozycji) 

 
Gdzie: 
- cena oferty najkorzystniejszej – najniższa cena spośród ofert złożonych i nie podlegających 
odrzuceniu. 
Oferta z najniższą ceną otrzyma 60 punktów. Liczba punktów pozostałych ofert zostanie 
obliczona wg powyższego wzoru.  
 
Ad. 2.2. 
 

L.
p. Kryterium nr 2 

Znaczen
ie  

waga 
Metoda oceny 

1. 
Liczba punktów 
uzyskanych w kryterium 
nr 2 

40 

 
Liczba zrealizowanych godzin zajęć danego 
rodzaju zgodnie z 
Kryterium nr 2 w ofercie badanej 
P = ----------------------------------------------x 40 
pkt 
Liczba zrealizowanych godzin zajęć danego 
rodzaju zgodnie z 
Kryterium nr 2 w ofercie o największym 
doświadczeniu (największej liczbie godzin). 
 

 
2. Ilość punktów przyznanych badanej ofercie to suma punktów z poszczególnych kryteriów.  
3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełnia wymogi specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. 
4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie przedstawiać 
najkorzystniejszy bilans z punktu widzenia kryteriów, a co za tym idzie otrzyma największą ilość 
punktów. 
5. Obliczając punktację dla poszczególnych ofert, Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do 
dwóch miejsc po przecinku. 
6. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 
przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród 
tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty 
o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do 
złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.  
7. W przypadku wystąpienia w ofercie omyłki rachunkowej Zamawiający poprawi ją  na 
podstawie art. 87 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych 
 
ROZDZIAŁ XIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE WINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE 

PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO 
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1) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, 
określone w art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (zawiadomienie o wyborze 
najkorzystniejszej oferty) na swojej stronie oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej 
siedzibie, jak też prześle powyższe zawiadomienie Wykonawcom, którzy złożyli oferty w 
przedmiotowym postępowaniu.  
2) Zamawiający poinformuje o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania oraz 
o ofertach, które zostały odrzucone przez Zamawiającego podając uzasadnienie faktyczne i 
prawne. 
3) Po rozesłaniu informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz po upływie terminu 
określonego art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zawiadomi Wykonawcę 
o dacie i miejscu podpisania umowy.  
4) Przed podpisaniem umowy na realizację przedmiotu zamówienia, w przypadku wybrania 
oferty wspólnej, Zamawiający będzie żądał przedłożenia umowy konsorcjum, zawierającej, co 
najmniej: 

a) zobowiązania do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim 
zakresem realizację przedmiotu zamówienia, 
b) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy, 

     
 c) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy niż okres obejmujący realizację 
zamówienia oraz czas trwania gwarancji. 
5) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przedłożył umowę z wszystkimi Podwykonawcami 
oraz dalszymi Podwykonawcami do akceptacji na min. 7 dni przed podpisaniem umowy na 
realizację zamówienia. 
6) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w 
sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród 
pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba, że zachodzą 
przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1. 
7) Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisaniu umowy powinny posiadać ze sobą 
dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie 
będzie wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. 
8) W związku z art. 144 ustawy Prawo zamówień Publicznych Zamawiający informuje, ze 
zmiana postanowień w zawartej umowie nastąpić może w następujących przypadkach: 
1) zmiany danych teleadresowych, osób wykonujących zamówienie, 
2) zmian ewentualnego Podwykonawcy, przy pomocy, którego Wykonawca realizuje przedmiot 
umowy – na wniosek Wykonawcy w postaci pisemnej zgody Zamawiającego, 
3) rozszerzenie zakresu Podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy 
– na wniosek Wykonawcy w postaci pisemnej zgody Zamawiającego, 
4) zmiany terminu wykonywania umowy o czas opóźnienia jeżeli takie opóźnienie nastąpi lub 
będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu zamówienia z przyczyn niezależnych od 
Wykonawcy, 
5) zmiany ceny brutto – w przypadku zmiany obowiązującej stawki VAT, 
6) zmiany zasad dokonywania odbioru, 
7) zmiany liczby godzin, grup lub uczestników danego rodzaju zajęć o ile zmiany te zostały 
zatwierdzone przez instytucję dotującą. 
8) nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy PZP zmiana danych osobowych 
związanych z obsługą administracyjno – organizacyjną umowy (np. zmiana konta bankowego). 
 
 
ROZDZIAŁ XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA 

UMOWY 
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Zamawiający odstępuje od żądania wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Zamawiający zawrze z Wykonawcą umowę w sprawie zamówienia publicznego, z 
zastrzeżeniem art. 183 ustawy Prawo zamówień publicznych, w terminie nie krótszym niż 5 dni 
od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to 
zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, albo 
10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 

2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 
terminów, o których mowa w pkt. 16.1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono 
tylko jedną ofertę. 

3. Umowa zostanie zawarta z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej 
specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie. Postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy, 
który stanowi załącznik Nr 7 do niniejszej SIWZ. 

4. Umowa zostanie zawarta zgodnie z określoną w formularzu ofertowym kwotą brutto za 
wykonanie zamówienia przy obowiązujących w chwili podpisywania umowy wysokościach 
podatku od towaru i usług. 

Warunki zmiany umowy – wzór umowy załącznik nr 7. 
 
 
 
 
 
1) Wykonawcy, przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności 
Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do 
której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 
2) Wykonawcy, przysługuje odwołanie wyłącznie od czynności: 
a) określenia warunków udziału w postępowaniu; 
b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 
c) odrzucenia oferty odwołującego; 
d) opisu przedmiotu zamówienia; 
e) wyboru najkorzystniejszej oferty. 
 

ROZDZIAŁ XVI. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ 
WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE 

WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJACY WYMAGA OD 
WYKONAWCÓW, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

NA TAKICH WARUNKACH 

ROZDZIAŁ XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
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1) Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu oraz ofert w trakcie 
prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu 
(jawne po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w 
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i dokumentów lub informacji 
zastrzeżonych przez uczestników postępowania. 
2)  Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie 
składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone 
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o 
których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. 
3) Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych zasad: 
- zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku, 
- zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów, 
- udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie zamawiającego oraz w czasie godzin 
jego urzędowania. 
4) W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień 
publicznych oraz Kodeks cywilny. 

ROZDZIAŁ XVIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
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Dnia........................ 2019 r.                      Załącznik Nr 1A 

 

      Pieczęć wykonawcy 
 

 
FFOORRMMUULLAARRZZ  OOFFEERRTTOOWWYY  

       
 
Ofertę składa:  
 
Nazwa Wykonawcy: ……………………………………………………………………….. 
Adres: ………………………………………………………………………………………. 
Województwo:………………………………. Powiat:…………………………………….. 
Tel./Fax. ……………………………………..  
REGON: …………………………………….. NIP: ………………………………………. 
 
Osoba upoważniona do kontaktów ………………………………………………………… 
Wszelką korespondencję należy kierować na adres: 
Nazwa Wykonawcy ………………………………………………………………………... 
Adres: ………………………………………………………………………………………. 
Województwo:………………………………. Powiat:…………………………………….. 
 
 
 
Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie Zapytania  
Ofertowego pod nazwą: „Rozwój edukacji na terenie Gminy Dobromierz” 
przedkładam(-y) niniejszą ofertę oświadczając, że akceptujemy w całości wszystkie warunki 
zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). 
 
1. Oferuję/oferujemy wykonanie przedmiotu niniejszego zamówienia zgodnie z opisem zawartym 
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za wynagrodzenie  w kwocie:  
brutto (z VAT – stawka podatku VAT ….%) ……………………………… 
(słownie złotych ……………………………………………………………) 
netto (bez podatku VAT) ……………………………………………………… 
(słownie złotych ………………………………………………………………) 
 

 
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia wraz z załączonymi do niej dokumentami, uzyskaliśmy wszelkie informacje  
i wyjaśnienia niezbędne do przygotowania oferty. 
Przyjmujemy przekazane bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się do wykonania całości przedmiotu 
zamówienia zgodnie z warunkami w nich zawartymi.  
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3. Oświadczam, że cena oferowana w pkt. 1 zawiera wykonanie wszystkich prac  niezbędnych do 
prawidłowego wykonania i funkcjonowania przedmiotu zamówienia. 
 
4. Oświadczamy, że akceptujemy termin realizacji zamówienia podany w Zapytaniu ofertowym. 

5. Oświadczamy, że powierzymy podwykonawcom wykonanie następującej części zamówienia: 
(jeżeli dotyczy). 

 (w przypadku korzystania z udziału podwykonawcy/ów: 

LP. Część zamówienia Nazwa (firma) podwykonawcy 

1   

2   
 

6. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany  
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
7. Oświadczamy, że postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy 
się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na niżej wymienionych warunkach w 
miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  
8. Informujemy, że informacje zawarte na stronach ……………… stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być 
ogólnie udostępniane. (Oferent wypełnia ten punkt tylko jeżeli zastrzega jakieś informację). 
 
   Załącznikami do niniejszej oferty są: 
 
 (1)   ...............................................................                                         

 (2)   ............................................................... 

                       Podpisano 
(Upełnomocniony przedstawiciel) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Załącznik Nr 2 
 
Wykonawca: 
…………………………………………… 
…………………………………………… 
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   (pełna nazwa/firma, adres, w zależności od 
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 
reprezentowany przez: 
…………………………………………… 
…………………………………………… 
(imię, nazwisko, podstawa do reprezentacji)  
                       

Oświadczenie Wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  
 Prawo zamówień publicznych  

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  
pn. Rozwój edukacji na terenie Gminy Dobromierz (nazwa postępowania), prowadzonego 
przez Gminę Dobromierz 
 

ja niżej podpisany (a), reprezentując Wykonawcę, którego nazwa jest wpisana powyżej, jako 
upoważniony(a)  na piśmie lub wpisany(a) w odpowiednich dokumentach rejestrowych, w imieniu 

reprezentowanego przeze mnie Wykonawcy oświadczam, co następuje: 
 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 
1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  
art. 24 ust 1 pkt 12-23 i 24 ust. 5 pkt 1) ustawy PZP. 
2.  
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……..…. r.  

       ………………………………………… 

(podpis) 

2. Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na 
podstawie art. 24 ust. 1 pkt ….. lub ust. 5 pkt 1) ustawy PZP (podać mającą zastosowanie 
podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20).Jednocześnie 
oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy PZP 
podjąłem(am) następujące środki naprawcze: 
……………………………………………………………………………………………………… 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

       ………………………………………… 

(podpis) 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 
WYKONAWCA: 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby 

powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………… 
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(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA 
KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych 

podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..….…… (podać 

pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie 

zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 

wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 
UWAGA: W przypadku , gdy jakakolwiek część dokumentów nie dotyczy wykonawcy – wpisuje on 
„Nie dotyczy” . 

          Załącznik Nr 3 
 
Wykonawca: 
…………………………………………… 
…………………………………………… 
 (pełna nazwa/firma, adres, w zależności od 
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 
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reprezentowany przez: 
…………………………………………… 
…………………………………………… 
 (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do 
reprezentacji)                 

        

Oświadczenie Wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  
 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa PZP),  

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  
 

Składając ofertę w postępowaniu z trybie zapytania ofertowego  pn. 

…………………………………………………………………………………………………. (nazwa 

postępowania), prowadzonego przez Gminę ……….., 
 je niżej podpisany, reprezentując Wykonawcę, którego nazwa jest wpisana powyżej, jako 
upoważniony na piśmie lub wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych, w imieniu 

reprezentowanego przeze mnie Wykonawcy oświadczam, co następuje: 
 

 INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w 

SIWZ i ogłoszeniu o zamówieniu.  

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW: 
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych 
przez zamawiającego w SIWZ i ogłoszeniu o zamówieniu, polegam na zasobach 
następującego/ych podmiotu/ów: 
..……………………………………………………………………………………, w następującym 
zakresie:……………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………..……………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu). 
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…………….……. (miejscowość), dnia ……………. r.  

       ………………………………………… 

(podpis) 

 
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i 
zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 
 
 
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

       ………………………………………… 

(podpis) 

 
 
 
UWAGA: W przypadku, gdy jakakolwiek część dokumentów nie dotyczy wykonawcy – wpisuje 
on „Nie dotyczy”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Dnia ........................ 2019 r.          Załącznik Nr 4 
 

      pieczęć wykonawcy 
 

OŚWIADCZENIE 
 



 24

Składając ofertę w trybie zapytania ofertowego pn. : „ Rozwój edukacji na terenie Gminy 
Dobromierz”, oświadczam, że w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) o której mowa w art. 24 ust. 2 
pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 
2018 poz. 1986 z późn. zm.): 
 
1. nie należymy do grupy kapitałowej* 

2. należymy do grupy kapitałowej i składamy listę podmiotów należących do tej samej grupy 
kapitałowej*: 
 

Lp. Nazwa Firmy Siedziba Firmy Podmiot dominujący/ 
podmiot zależny 

1.       

2.       

3.       

 

* niepotrzebne skreślić 

Uwaga: W przypadku złożenia oferty przez podmioty występujące wspólnie, wymagane 
oświadczenie winno być złożone przez każdy podmiot. 

 

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

         Podpis osób(-y) uprawnionej do  
        składania oświadczenia woli w imieniu 

        wykonawcy składającego ofertę 
 
 
 
 
 
 

 
 
Dnia ........................ 2019 r.         Załącznik Nr 5 
 

      pieczęć wykonawcy 
 

WYKAZ USŁUG  
wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z 
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podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy 
te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały 

wykonane należycie 
 

 
Lp 

 

Podmiot, na rzecz 
którego 

wykonano/wykonu
je się usługę 

Zakres 
 

Okres 
realizacji 

Liczba 
zrealizowanych 

godzin zajęć  

 
1. 

 

 
 
 

   

 
2. 
 

 
 
 

   

 
3. 
 

 
 
 

   

 
 

Do wykazu należy dołączyć dokumenty wystawione przez odbiorcę usług potwierdzające 
należyte wykonane lub wykonywanie usług wskazanych w wykazie, np. referencje. 
UWAGA! usługi wymienione w wykazie stanowiącym załącznik nr 5 służyć będą Zamawiającemu 
do oceny spełnienia przez Wykonawcę warunków opisanych w SIWZ oraz do obliczenia punktacji 
dla kryteriów opisanych w rozdziale XIII SIWZ. 
 
 
 

................................................................... 
Podpis osób(-y) uprawnionej do 

składania     oświadczenia woli w imieniu 
wykonawcy  

 


