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I. Wstęp 

 

Niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera informacje i wytyczne dla 

Wykonawców ubiegających się o uzyskanie zamówienia publicznego na usługi szkoleniowe 

organizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kroczycach dla zameldowanych w 

gminie Kroczyce osób bezrobotnych, poszukujących pracy, które są w wieku aktywności 

zawodowej.  

Specyfikację istotnych warunków zamówienia opracowano na podstawie ustawy z dnia 

29.01.2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) 

oraz jej aktów wykonawczych. 

Postępowanie dotyczy udzielenia zamówienia publicznego, Zamawiający nie zamierza zawierać 

umowy ramowej. Do wyboru wykonawcy nie będzie stosowana aukcja elektroniczna. 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją stosuje się przepisy ustawy. 

 

II. DEFINICJE I SKRÓTY 

 

Wyrażenia i skróty używane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oznaczają: 

1. Zamawiający – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kroczycach 

2. Wykonawca - podmiot ubiegający się o udzielenie zamówienia,  

3.  SIWZ - specyfikacja istotnych warunków zamówienia, 

4.  Ustawa - ustawa z dnia 29.01.2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.  z 2007 r. Nr 

223, poz. 1655 z późn. zm.)  

5.  Konsorcjum - wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia. 

 

III. ZAMAWIAJĄCY 

Zamawiającym jest: 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kroczycach 
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ul. Batalionów Chłopskich 29 

42 - 425 Kroczyce 

tel. (034) 315 21 50 do 5 

faks: (034) 315 21 50 do 5 

IV. OKREŚLENIE TRYBU UDZIELENIA ZAMÓWIENIA ORAZ MIEJSCA, W 
KTÓRYCH ZOSTAŁO ZAMIESZCZONE OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 

1. Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego. Do zastosowanego trybu znajdują zastosowanie przepisy ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z 

późn. zm.), a w szczególności art. 39-46 wyżej wskazanej ustawy. 

2. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu: 

- Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 275894-2009, data zamieszczenia 12.08.2009 

- strona internetowa – www.kroczyce.bip.jur.pl 

- tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego. 

V. INFORMACJA DOTYCZĄCA WSPÓŁFINANSOWANIA PROJEKTU 

 

Szkolenia organizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kroczycach realizowane 

są w ramach projektu pn. „ Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość – promocja aktywnej 

integracji społecznej i zawodowej w Gminie Kroczyce” współfinansowanego przez Unię 

Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki 2007-2013 - Priorytet VII. Promocja integracji społecznej. Wszelka dokumentacja, 

korespondencja, zaświadczenia, certyfikaty oraz przedmioty niezbędne do realizowania 

przedmiotu umowy w sprawie zamówienia publicznego muszą zawierać informację o 

współfinansowaniu projektu ze środków EFS w ramach PO KL oraz posiadać oznaczenia logo 

zgodne z wytycznymi do PO KL. 

VI. OZNACZENIE POSTĘPOWANIA 
 

Postępowanie oznaczone jest GOPS-341/2/2009 

Wszelka korespondencja i dokumentacja w tej sprawie powinna powoływać się na powyższe 

oznaczenie. 

http://www.kroczyce.bip.jur.pl/
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VII. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

1. Postanowienia ogólne 
Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie na rzecz Zamawiającego szkoleń teoretycznych i 

praktycznych z zakresu magazynowania i obsługiwania wózków widłowych a także kierowania 

pojazdem samochodowym. Szkolenia muszą składać się z części teoretycznej i praktycznej, 

kończą się egzaminem z zakresu materiału objętego kursem. Uczestnicy szkolenia powinny 

otrzymać pełen zestaw materiałów pomocniczych, niezbędnych do prawidłowego przebiegu 

szkolenia i przygotowania do egzaminu końcowego.  

Wykonawcy są zobowiązani do zapewnienia w trakcie trwania szkolenia warunków pracy 

zgodnych z przepisami BHP. 

Przedmiotem oddzielnych części zamówienia mogą być następujące szkolenia: 

1. Magazynier wraz z obsługą wózków widłowych 

2. Prawo jazdy kat. B. 

Przeprowadzenie usług szkoleniowych zostanie udokumentowane raportem ze szkolenia 

przygotowanym przez Wykonawcę oraz dokumentacją fotograficzną z przebiegu szkolenia.  

 

Raport będzie zawierał w szczególności: 

 imienne wskazanie osób, które odbyły szkolenie; 

 omówienie trudności, z jakimi spotkał się Wykonawca przy realizacji umowy; 

 uwagi zgłoszone przez osoby uczestniczące w szkoleniu co do treści szkolenia. 

Załącznik do raportu będą stanowiły listy obecności na szkoleniach. 

 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 
 

Część I: Magazynier wraz z obsługą wózków widłowych 

 

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia dla 4 osób.  

Celem szkolenia jest zdobycie przez uczestników uprawnień niezbędnych do obsługi wózka 

widłowego oraz przygotowanie do pracy w charakterze magazyniera. 

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy muszą posiadać uprawnienia do obsługi wózka widłowego 

zgodnie z: 

1) Ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późń. 

zm.) 

2) Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania 

kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz.U. Nr 79, 

poz. 849 z późń. zm.) 

3) Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (Dz. U. Nr 70, 
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poz. 650 z późń. zm.) 

Organizacja szkolenia: 

a) Szkolenie ma być realizowane dla 4 osób  

b) Program szkolenia musi obejmować minimum 80 godzin dydaktycznych i składać się z 

zajęć teoretycznych i ćwiczeń praktycznych, przy czym praktyczna nauka jazdy wózkiem nie 

może być krótsza niż 15 godzin dla każdego z uczestników szkolenia. 

Przez godziny dydaktyczne w niniejszej Specyfikacji rozumie się : 60 min. zarówno dla zajęć 

teoretycznych, jak i praktycznych.  

c.) Zajęcia nie mogą rozpoczynać się wcześniej niż o godzinie 08:00 a kończyć później niż o 

godz. 18:00. 

d) Program nauczania powinien odpowiadać wymogom określony w § 5 Rozporządzenia   

Ministra Edukacji i Nauki z dnia 03 lutego 2006 roku w sprawie uzyskiwania i 

uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji  

zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz.U. Nr 31 z 2006 r. poz.216)  

 

e) Szkolenie powinno zakończyć się egzaminem ze zdobytej wiedzy teoretycznej i praktycznej 

oraz wydaniem odpowiedniego dokumentu stwierdzającego ukończenie przedmiotowego 

szkolenia. Jeżeli wymagają tego odrębne przepisy, egzamin i uzyskane na jego podstawie  

kwalifikacje muszą być potwierdzone w sposób określony tymi przepisami.  

 

f) Specjaliści realizujący program merytoryczny powinni mieć praktyczną i teoretyczną 

wiedzę w zakresie prezentowanego tematu, wynikającą z wykonywanego zawodu lub 

pełnionej funkcji. 

 

Wykonawca odpowiedzialny będzie za: 

- przygotowanie szczegółowego programu szkolenia, 

- realizację merytorycznego programu (zapewnienie wykładowców i pomieszczenia do 

przeprowadzenia szkolenia, jak również sprzętu do praktycznej nauki zawodu); 

- zapewnienie materiałów biurowych, eksploatacyjnych i dydaktycznych dla uczestników 

szkolenia;  

- zapewnienie nadzoru nad organizacją szkolenia i realizacją programu merytorycznego; 

-ubezpieczenie uczestników szkolenia na okres jego trwania od następstw NW; 

 

Zakres tematyczny szkolenia obejmować powinien: 

a) Techniki magazynowania i obsługi klienta. 

b) Typy wózków i ich zastosowanie. 

c) Zasady budowy i działania wózków różnych typów. 

d) Czynności operatora przy obsłudze wózków przed podjęciem pracy i po jej zakończeniu. 

e) Czynności operatora w czasie pracy z wózkami. 
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f) Wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa. 

g) Wiadomości z zakresu BHP podczas pracy na wózku widłowym. 

h) Przygotowanie kierowcy do wymiany butli gazowych 

i) Wiadomości o dozorze technicznym. 

j) Praktyczna nauka jazdy i manewrowania osprzętem wózków - Zajęcia praktyczne z 

obsługi wózków widłowych muszą wynosić minimum 15 godzin, co jest liczbą 

minimalnego czasu szkolenia dla każdego uczestnika kursu. 

 

Przed rozpoczęciem szkolenia każdy uczestnik powinien zostać skierowany na badania 

lekarskie, w tym psychotechniczne.  

Dla każdego uczestnika szkolenia należy przewidzieć: 

- materiały szkoleniowe, 

- egzamin końcowy wewnętrzny, 

- egzamin końcowy zewnętrzny UDT,  

- dokument ukończenia szkolenia, zaświadczenie, dyplom lub certyfikat wraz z informacją o 

tym, iż szkolenie realizowane jest w ramach projektu pn. „Nowe umiejętności kapitałem na 

przyszłość – promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej w Gminie Kroczyce” 

współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, 

- dojazd uczestnika szkolenia do miejsca szkolenia i z powrotem (z wyjątkiem sytuacji gdy 

szkolenie będzie realizowane na terenie Kroczyc), 

- niezbędne badania lekarskie 

-ubezpieczenie uczestnika szkolenia na okres trwania kursu od następstw NW; 

- catering dla uczestników szkolenia - kawa, herbata, woda mineralna i kanapka lub słodka 

bułka, a w sytuacji gdy dzienny czas szkolenia jest dłuższy niż 5 godzin Wykonawca zapewni 

również uczestnikom szkolenia drugi posiłek w postaci obiadu składającego się z II dania 

(zatem nie może to być zupa). 

 

Część II:  Prawo jazdy kat. B 

 

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia jednej osoby w zakresie kierowania 

pojazdem, którego celem jest uzyskanie przez uczestnika szkolenia uprawnień do kierowania 

pojazdem (prawo jazdy kat. B). 

Program szkolenia obejmuje zajęcia teoretyczne z zakresu przepisów Prawa o ruchu drogowym 

w wymiarze 30 godzin oraz zajęcia praktyczne nauki jazdy samochodem osobowym  w 

wymiarze 30 godzin.  

Dla uczestnika szkolenia należy przewidzieć:  

1) Materiały szkoleniowe, 

2) Praktyczna nauka jazdy samochodem osobowym, 

3) Egzamin końcowy wewnętrzny, 

4) Egzamin końcowy zewnętrzny – pierwszy egzamin państwowy, 

5) Dokument ukończenia szkolenia, zaświadczenie, dyplom lub certyfikat wraz z informacją o 

tym, iż szkolenie realizowane jest w ramach projektu pn. „ Nowe umiejętności kapitałem na 

przyszłość – promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej w Gminie Kroczyce” 
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współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, 

6) Dojazd uczestnika szkolenia do miejsca szkolenia i z powrotem (z wyjątkiem sytuacji gdy 

szkolenie będzie realizowane na terenie Kroczyc), 

7) Niezbędne badania lekarskie, 

8) Ubezpieczenie uczestnika szkolenia na okres trwania kursu od następstw NW; 

9) Catering dla uczestników szkolenia - kawa, herbata, woda mineralna i kanapka lub słodka 

bułka, a w sytuacji gdy dzienny czas szkolenia jest dłuższy niż 5 godzin Wykonawca zapewni 

również uczestnikom szkolenia drugi posiłek w postaci obiadu składającego się z II dania 

(zatem nie może to być zupa). 

 

Wykonawca będzie także zobligowany do promowania projektu, w szczególności poprzez 

informowanie uczestników szkolenia o źródłach jego finansowania, umieszczaniu stosownych 

znaków graficznych na dokumentacji dotyczącej projektu, umieszczaniu informacji o projekcie w 

miejscu przeprowadzeniu szkolenia. 

3. Oferty częściowe. 
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. 

Przedmiotem oddzielnych części zamówienia mogą być następujące szkolenia: 

1. Magazynier wraz z obsługą wózków widłowych 

2. Prawo jazdy kat. B 

4. CPV 
80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego 

80510000-2 Usługi szkolenia specjalistycznego 

80411200-0 Usługi szkół nauki jazdy 

5. Oferty wariantowe 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

6. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających. 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego. 

VIII. MIEJSCE I TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

1. Zamówienie musi być zrealizowane w terminie do 31 października 2009 r. od dnia 

podpisania umowy. 

2. Miejsce wykonania zamówienia: wskazane w ofercie wykonawcy, przy założeniu, że 

wykonawca zapewni uczestnikom szkolenia dojazd do miejsca szkolenia oraz powrót. W 

przypadku gdy szkolenie będzie odbywać się na terenie Kroczyc Wykonawca nie ma 

obowiązku zapewniania uczestnikom szkolenia dojazdu do miejsca szkolenia. 
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IX. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I OPIS SPOSOBU 
DOKONYWAWNIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

1. Warunki ogólne 

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie zaistnienia przesłanek 

określonych w art. 24 Prawa zamówień publicznych, 

2) spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 1-3 Prawa zamówień publicznych, 

tzn.: 

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 

b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem 

technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią 

pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału 

technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, 

c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia; 

W przypadku, gdy o udzielenie zamówienia publicznego ubiega się konsorcjum, wówczas 

wymaga się, aby żaden z jego członków nie podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie 

art. 24 ust. 1 i 2. 

2. Warunki szczegółowe 

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają 

następujące warunki szczegółowe: 

a) wykażą się wykonaniem w okresie ostatnich trzech lat co najmniej 1 usługi 

szkoleniowej (w danej części zamówienia), a jeżeli okres prowadzenia działalności 

jest krótszy – w tym okresie,  

b) dysponują co najmniej 1 osobą (w danej części zamówienia), która posiada 

odpowiednie uprawnienia i kwalifikację do przeprowadzenia danego szkolenia; 

c) posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności o wartości nie mniejszej niż 100 000 PLN.  
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3. Sposób oceny spełniania warunków: 

1. Ocena spełniania warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w 

dokumentach i oświadczeniach dołączonych do oferty wg formuły „spełnia – nie spełnia”. 

2. Uzupełnienie wymaganych dokumentów będzie możliwe po upływie terminu składania ofert, 

chyba że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

3. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentów złożonych przez Wykonawcę na 

potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający może wezwać 

wykonawców w określonym przez siebie terminie do złożenia wyjaśnień. 

X. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW 
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

1. Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w rozdziale VIII  

pkt 1 należy dostarczyć następujące dokumenty: 

a) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania – załącznik nr 2 do SIWZ. 

b) oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1-3 Prawa 

zamówień publicznych – załącznik nr 3 do SIWZ,  

c) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 

zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania ofert,  

d) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego 

oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 

Społecznego potwierdzające odpowiednio, ze wykonawca nie zalega z opłacaniem 

podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczeń, 

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

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – 

wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków 

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 

 

2. Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w rozdziale VIII 

pkt. 2 niniejszej specyfikacji Wykonawcy muszą przedstawić następujące dokumenty: 

a) wykaz osób, którymi dysponuje bądź będzie dysponował wykonawca i które będą 

uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich 
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kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania 

zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności - załącznik nr 4 do 

SIWZ; 

b) wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat usług, ze szczególnym 

uwzględnieniem usług świadczonych na rzecz podmiotów prowadzących działalność 

zbliżoną do działalności Zamawiającego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy – w tym okresie, z podaniem wartości, przedmiotu, dat wykonania i 

odbiorców usług oraz dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane 

należycie - załącznik nr 5 do SIWZ; 

c) kopię polisy ubezpieczeniowej albo innego dokumentu potwierdzającego zawarcie 

umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie wykonywanej 

działalności na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 100 000 PLN. 

3. Dokumenty, o których mowa powyżej należy przedstawić w formie oryginału lub kopii 

poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentacji 

Wykonawcy. 

4. W przypadku gdy Wykonawcy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia, ich oferta musi 

spełniać następujące wymagania: 

1) Wykonawcy muszą dołączyć do oferty pełnomocnictwo, podpisane przez 

upoważnionych przedstawicieli wszystkich pozostałych Wykonawców, chyba że 

prawo do podpisania oferty wynika z innych dokumentów, 

2) wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą z Wykonawcą wskazanym 

i upoważnionym w pełnomocnictwie przez pozostałych Wykonawców, 

3) oferta musi być podpisana w taki sposób, aby skutecznie zobowiązywała wszystkich 

Wykonawców występujących wspólnie, 

4) każdy z Wykonawców odrębnie ma obowiązek oświadczyć, że spełnia warunki 

udziału w postępowaniu i że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie 

zaistnienia przesłanek wykluczenia z postępowania, określonych w art. 24 Prawa 

zamówień publicznych - wzory oświadczeń są odpowiednio załącznikami do SIWZ, 

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

poświadczonym przez wykonawcę. 
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XI. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO 
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB 
DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO 
POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje przekazywane będą w formie pisemnej oraz faksem zgodnie z zasadami 

określonymi w art. 27 ustawy. 

2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich 

otrzymania.  

3. Wyjaśnienia dotyczące SIWZ udzielane będą z zachowaniem zasad określonych w art. 38 

ustawy pzp. Wykonawca, który uzna za niezbędne uzyskanie wyjaśnień dotyczących treści 

SIWZ, powinien wystąpić z zapytaniem do Zamawiającego w sposób wskazany w ust. 1 

niniejszego rozdziału SIWZ. 

4. Wszelką korespondencję należy przekazywać na niżej podany adres Zamawiającego: 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kroczycach 

ul. Batalionów Chłopskich 29 

42-425 Kroczyce 

z dopiskiem: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi szkoleniowe – 

nazwa szkolenia, na które wykonawca składa ofertę, np.: Magazynier wraz z obsługą 

wózków widłowych” 

5. Wyjaśnienia dotyczące SIWZ zostaną udzielone niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, 

którym przekazano SIWZ bez ujawniania źródła zapytania. Wyjaśnienia zostaną także 

zamieszczone na stronie internetowej, na której opublikowana została treść SIWZ. 

6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 

zmienić treść specyfikacji. Dokonaną zmianę Zamawiający niezwłocznie przekazuje 

wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ. Jeżeli w związku ze zmianą treści 

specyfikacji niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofercie, 

Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym 

przekazano SIWZ. 

7. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami w imieniu Zamawiającego jest: 

Aneta Rok        Zofia Smacka 

Tel. 0 505 111 819      (034) 315 21 50 do 5 wewn. 26 
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XII.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium. 

XIII. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY. 

1. Wymagania ogólne. 

1. Każdy wykonawca może złożyć tylko po jednej ofercie na dane szkolenie. 

2. Wykonawca może złożyć oddzielne oferty na wszystkie szkolenia będące przedmiotem 

zamówienia. 

3. Ofertę stanowi wypełniony “formularz ofertowy” stanowiący załącznik nr 1. 

Do oferty Wykonawca musi dołączyć dokumenty wymienione w SIWZ. Elementem 

każdej z ofert powinien być parafowany harmonogram, przedstawiony z rozbiciem na 

poszczególne terminy i miejsca sesji szkoleniowych. Wzór harmonogramu stanowi 

załącznik nr 7 do SIWZ. 

4. Ofertę należy złożyć w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem 

nieważności.  

5. Osoba podpisująca ofertę musi złożyć: 

a) podpisy na wszystkich stronach oferty i oświadczeniach wykonawcy,  

b) parafy na załącznikach do oferty, 

c) parafy w miejscach, w których Wykonawca naniósł zmiany. 

6. Wskazane jest, aby karty oferty były złączone w sposób uniemożliwiający samoistną 

dekompletację, a wszystkie strony oferty wraz z załącznikami do niej były kolejno 

ponumerowane. 

7. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem 

oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający nie przewiduje zwrotu 

kosztów udziału w postępowaniu. 

2. Zawartość oferty i sposób jej przedstawienia: 
Oferta powinna składać się z: 

 formularza ofertowego – sporządzonego zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej 

specyfikacji; 

 harmonogramu, sporządzonego zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik do SIWZ, 

parafowany przez osoby uprawnione,  

 oryginału pełnomocnictwa udzielanego osobom podpisującym ofertę, o ile prawo do 
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reprezentowania wykonawcy nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego; 

 oświadczeń i dokumentów, o których mowa w rozdziale X niniejszej specyfikacji. 

3. Opakowanie oferty. 

Oferta powinna być złożona w dwóch nienaruszonych, zaklejonych kopertach - wewnętrznej i 

zewnętrznej. Koperty powinny być zaadresowane na Zamawiającego, na adres: 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kroczycach 

Ul. Batalionów Chłopskich 29 

42 – 425 Kroczyce 

“OFERTA NA USŁUGI SZKOLENIOWE - …………………………….” 
       (nazwa szkolenia) 

NIE OTWIERAĆ PRZED 09.07.2009 r., GODZ. 11.15” 

 

Poza wymienionymi oznaczeniami na kopercie powinny być umieszczone nazwa i adres 

Wykonawcy. 

4. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. 

Jeżeli Wykonawca zastrzega, że informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie mogą być udostępniane, informacje te 

należy umieścić w oddzielnej kopercie wewnątrz opakowania oferty, oznaczonej napisem: 

„Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa”.  

5. Zmiana lub wycofanie oferty. 

1. Wykonawca ma prawo wprowadzić zmiany i uzupełnienia do złożonej oferty lub ją 

wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno 

zmiana, jak i wycofanie oferty wymaga formy pisemnej. Zmiany dotyczące treści oferty 

powinny być złożone według tych samych zasad, jak składana oferta, tj. w dwóch 

kopertach (zewnętrznej i wewnętrznej), odpowiednio oznakowanych z dopiskiem 

“ZMIANA”. Koperty z dopiskiem “ZMIANA” zostaną otwarte przy otwarciu oferty 

Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury 

dokonania zmian zostaną dołączone do oferty. 

2. Koperty z dopiskiem “WYCOFANIE” będą otwierane w pierwszej kolejności, a po 

stwierdzeniu poprawności procedury oraz zgodności ze złożoną ofertą, koperty 

wewnętrzne ofert nie będą otwierane. 
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XIV. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT, TERMIN 
ZWIĄZANIA OFERTĄ 

 

1. Ofertę należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, Kroczyce, ul. Batalionów 

Chłopskich 29, pokój nr 6. 

2. Termin składania ofert upływa dnia 24.08.2009 o godz. 11.00. Oferta otrzymana przez 

Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona Wykonawcy bez 

otwierania po upływie terminu na wniesienie protestu. 

3. Otwarcie ofert nastąpi dnia 24.08.2009 o godz. 11.15 w siedzibie Zamawiającego, 

mieszczącej się w Kroczycach przy ul. Batalionów Chłopskich 29, w Sali Narad, pok. Nr 

15. 

4. Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, 

jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert podane 

zostaną nazwy oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu 

wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. 

Informacje te zostaną przekazane Wykonawcom, którzy byli nieobecni przy otwarciu 

ofert na ich wniosek . 

5. Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

XV. SPOSÓB OBLICZANIA CENY OFERTY 

 

1. Oferta musi być tak skalkulowana, aby zawierała całkowitą cenę realizacji przedmiotu 

zamówienia za cały zakres i czas realizacji zamówienia. Obliczając cenę oferty 

Wykonawca powinien uwzględnić takie rodzaje kosztów treningu jak:  

- liczba uczestników szkolenia, 

- koszty materiałów szkoleniowych,  

- koszty cateringu,  

- koszty dojazdu uczestników szkolenia do miejsca szkolenia oraz powrotu,  

- koszty wynajmu sali wykładowej,  

- koszty niezbędnych badań lekarskich,  

- koszty egzaminów, 
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- koszty wydanych zaświadczeń, certyfikatów uczestnictwa, 

- koszty wynagrodzeń trenerów i instruktorów, 

- koszty promocji, 

oraz inne koszty związane z organizacją danego rodzaju szkolenia. 

2.  Cena musi zawierać wszystkie elementy cenotwórcze realizacji zamówienia, w 

szczególności: wszystkie koszty Wykonawcy realizacji zamówienia, zysk Wykonawcy, 

podatki, opłaty oraz ewentualne pozostałe elementy.   

3. Ceny w ofercie muszą być podane w złotych polskich liczbą i słownie z dokładnością do 

dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający nie przewiduje rozliczania w walutach obcych. 

 

XVI. KRYTERIA OCENY OFERT I WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

1. Oceny ofert dokona Komisja.  

2. Komisja w pierwszej kolejności oceni, czy Wykonawcy, którzy złożyli oferty, nie 

podlegają wykluczeniu z postępowania, a następnie oceni, czy oferty nie podlegają 

odrzuceniu. 

3. Kryteria wyboru: Cena oferty – 100%. 

4. Sposób obliczania wartości punktowej kryterium cena 

 

P - liczba punktów przyznanych Wykonawcy  

%100
 W

 W

OB

NP  

gdzie: 

WN – cena najtańszej oferty, 

WOB – cena podana w ofercie badanej 

5. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najniższą cenę realizacji 

zamówienia, tzn. która zgodnie z powyższym kryterium oceny ofert uzyska najwyższą 

liczbę punktów.  

XVII. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 
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DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W 
SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 

1. Niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający zawiadomi o wyniku 

postępowania w sposób określony w art. 92 ustawy pzp. 

2. Z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę, zostanie podpisana umowa w 

terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.  

3. Przed podpisaniem umowy Wykonawca otrzyma od Zamawiającego wytyczne dotyczące 

promocji projektu oraz wzór raportu z wykonania zadania. 

XVIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO 
WYKONANIA UMOWY 

Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

XIX. WARUNKI UMOWY 

 

1. Warunki umowy zostały określone w załączniku nr 8 do specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. 

2. Możliwe jest dokonanie zmian umowy za uprzednią zgodą Zamawiającego w zakresie: 

a) podwykonawstwa w odniesieniu do możliwości powierzenia podwykonawcom innej 

części robót niż wskazana w ofercie; 

b) zmian osób szkolących, w sytuacjach losowych, po uprzednim pisemnym 

powiadomieniu Zamawiającego o powodach takiej zmiany; 

c) terminów i miejsc szkoleń, po pisemnym zawiadomieniu Zamawiającego i uzyskaniu 

jego zgody. 

XX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

W toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcom, a także innym 

osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku 

w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony 

prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy. 
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XXI. WARUNKI I ZASADY REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

 

1. Wykonawca jest zobowiązany wskazać w ofercie część zamówienia, którą będzie 

wykonywał Podwykonawca zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 6 do siwz. 

Jeżeli Wykonawca nie zamierza korzystać z usług podwykonawców nie musi załączać 

niniejszej tabeli do oferty. 

2. Wykonawca odpowiada w pełni wobec Zamawiającego za czynności wykonane przez 

Podwykonawcę i jego personel oraz osoby z nim współpracujące. 

3. Zamówienie będzie realizowane na zasadach i warunkach określonych w: 

a) SIWZ, w tym załącznikach do SIWZ,  

b) ofercie Wykonawcy. 

XXII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ 

 

1. Formularz oferty – załącznik nr 1 do SIWZ. 

2. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania – załącznik nr 2 do SIWZ. 

3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 3 do SIWZ 

4. Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia – załącznik 

nr 4 do SIWZ. 

5. Wykaz  usług wykonanych w ciągu ostatnich 3 lat – załącznik nr 5 do SIWZ 

6. Wykaz czynności, które będą powierzone podwykonawcom – załącznik nr  6 do SIWZ. 

7. Wzór harmonogramu – załącznik nr 7 do SIWZ 

8. Wzór umowy – załącznik nr 8 do SIWZ 
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Załącznik nr 1 Formularz ofertowy 
 

GOPS-341/2/2009 
(oznaczenie postępowania)     

FORMULARZ OFERTOWY 

Nazwa Wykonawcy:  - zwany w dalszej części oferty Wykonawcą 

Forma organizacyjno- -

prawna Wykonawcy: 

 

Osoba wyznaczona przez 

Wykonawcę do 

kontaktów z 

Zamawiającym imię i 

nazwisko oraz nr tel., faks 
(do korespondencji faksowej - na 

podany numer będą wysyłane 

wszystkie informacje faksowe),  

e-mail (do korespondencji 

elektronicznej - na podany adres 

będą wysyłane wszystkie 

informacje przesyłane drogą 
elektroniczną) 

 

 
Siedziba Wykonawcy:  

Miejscowość:  

Ulica:  Nr domu:  Nr lokalu:  

Kod pocztowy:  

Tel.:  

Faks:  

Strona www:  

Posiadamy:  

NIP: ..........................................., 

REGON...................................... 

Osobą uprawnioną do reprezentacji jest/są:  .............................................................................................. 
(imię i nazwisko) 

 

Wzór podpisu i parafy osoby/osób podpisującej ofertę  

[Wykonawcy lub uprawnionego do reprezentacji Wykonawcy]: 
Czytelnie imię i nazwisko Podpis Parafa 

    

W przypadku wyboru naszej oferty umowa z naszej strony zostanie podpisana przez: 

 .................................................................................................................................................................... 
(imię i nazwisko) 
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UWAGA: 

Każda zapisana lub zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty musi być podpisana lub 

parafowana, zgodnie z wymaganiami SIWZ. 

OFERTĘ NALEŻY PODPISAĆ NA KAŻDEJ ZAPISANEJ STRONIE 

 

Do:  

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kroczycach 

ul. Batalionów Chłopskich 29 

42-425 Kroczyce 

 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr GOPS-341/2/2009 prowadzonego 

w trybie przetargu nieograniczonego na usługi szkoleniowe o tematyce: 

………………………………………………………………………..…………………………………… 

(wpisać nazwę szkolenia) 

 

 

OFERUJEMY: 

realizację przedmiotu zamówienia opisanego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr ZP  

GOPS – 341/2/2009 na warunkach określonych w SIWZ i zgodnie z treścią SIWZ oraz na 

warunkach określonych w niniejszej ofercie. 

1. Całkowita cena brutto realizacji zamówienia: 
Cena netto Cena brutto 

   [CENA OFERTY] 

 CENA OFERTY SŁOWNIE: 
  

2. Składając niniejszą ofertę jako Wykonawca, oświadczamy, że: 

I. spełniamy warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

- Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.), 

II. składając podpis lub parafę na kserokopii dokumentu dołączonego do oferty poświadczamy, że 

dany dokument jest zgodny z oryginałem, 

III. akceptujemy wszystkie postanowienia zawarte w SIWZ, 

IV. zobowiązujemy  się  do  zawarcia  umowy, o treści zgodnej z załączonym do SIWZ projektem 

umowy, w miejscu i terminie wyznaczonym przez  Zamawiającego, 

V. uważamy się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni, 

VI. uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania i złożenia oferty oraz wykonania 

zamówienia. 

 

3. Załączniki do oferty, stanowiące jej integralną część: 

1)  ....................................................................................................................................................... 

2)  ....................................................................................................................................................... 

3)  ....................................................................................................................................................... 
(wpisać nazwy odpowiednich załączników - jeśli wykonawca takowe załącza) 
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Załącznik nr 2: Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania 
 

 

………………………………… 
(miejscowość i  data) 

 

 

OŚWIADCZENIE O NIEPODLEGANIU  

WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA 

 

 
Składając  ofertę w postępowaniu nr GOPS – 341/2/2009 prowadzonym przez Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Kroczycach oświadczam, że 

 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

(nazwa i adres wykonawcy) 

Będąc wykonawcą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi szkoleniowe 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nie podlegam wykluczeniu z wyżej 

wskazanego postępowania na podstawie zaistnienia przesłanek wykluczenia z postępowania 

określonych w art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 

z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późń. zm.). 

 

 

         

 

         ……………………………… 

(podpis wykonawcy lub upoważnionego                        

przedstawiciela wykonawcy) 
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Załącznik nr 3:  Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu 

................................................... 
          (miejscowość i data) 

 

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

ZGODNIE Z ART. 22 USTAWY  

z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie 

przetargu nieograniczonego na ………………………………………………, oświadczam/my 

że zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt. 1-3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U.2007.223.1655):  

 

1) Posiadam/my uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 

2) Posiadam/my niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także 

dysponuję/my osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 

lub 

2) Posiadam/my niezbędną wiedzę i doświadczenie i będziemy dysponowali potencjałem 

technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, na potwierdzenie czego 

załączamy pisemne oświadczenie podmiotu, który zobowiązuje się udostępnić nam wymagany 

potencjał techniczny i osoby;  

3) Znajduję/my się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 

 

 

 

........................., dn..........................        ........................................................ 

Podpis osób uprawnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 

oraz pieczątka / pieczątka/ 

 

 

 

 

 

 
Podpisuje każdy wykonawca składający ofertę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższy dokument 

podpisują wszyscy członkowie konsorcjum lub Pełnomocnik w imieniu całego konsorcjum. 
 
1 treść punktu 2) należy zawrzeć w oświadczeniu, zgodnie ze stanem faktycznym 
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Załącznik nr 4 Wykaz osób i podmiotów 

 

 

WYKAZ OSÓB I PODMIOTÓW, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W 

WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA 

 

Szkolenie pn.: …………………………………………………….. 

 

 

L.p. Imię i nazwisko Kwalifikacje zawodowe, 

dodatkowe uprawnienia i umiejętności 

 

 

 

1. 

 

  

 

 

2. 

 

  

 

 

3. 

 

  

*w razie konieczności tabelę powtórzyć 

 

       .............................................................. 
         (podpis osoby uprawnionej 

         do reprezentacji Wykonawcy) 
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Załącznik nr 5 Wykaz usług 

WYKAZ USŁUG SZKOLENIOWYCH WYKONANYCH W CIĄGU 

OSTATNICH 3 LAT 

L.p. Nazwa odbiorcy usług 

szkoleniowych 

Wartośd usługi 

szkoleniowej 

Termin realizacji 
usługi 

szkoleniowej 

1.  

 

 

  

2.  

 

 

  

3.  

 

 

  

4.  

 

 

  

 

 

 

       .............................................................. 
         (podpis osoby uprawnionej 

         do reprezentacji Wykonawcy) 

 

*do niniejszego wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że wskazane usługi zostały 

wykonane należycie 
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Załącznik nr 6 Wykaz czynności, które będą powierzone podwykonawcom 
 

 
 

 

1.  

 

 

Zakres czynności 

 powierzonych do wykonania 

podwykonawcy nr 1 

 

 

 

 

 

 

 

2.  

 

 

Zakres czynności 

powierzonych do wykonania 

podwykonawcy nr 2 

 

 

 

 

 

 

 

3.  

 

 

Zakres czynności 

 powierzonych do wykonania 

podwykonawcy nr 1 

 

 

 

 

 

 

 

4.  

 

 

Zakres czynności 

powierzonych do wykonania 

podwykonawcy nr 2 

 

 

 

 

 

* W razie potrzeby tabelę powtórzyć 

Jeżeli Wykonawca nie zamierza korzystać z usług podwykonawców nie musi załączać niniejszej 

tabeli do oferty. 

 

 

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

(data i podpis osoby uprawnionej 
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Załącznik nr 7 Harmonogram szkoleń 
 

HARMONOGRAM SZKOLEŃ 

Lp. Szkolenie Termin Miejsce Godziny 
szkoleń 

Osoba 
szkoląca 

Inne istotne 
informacje 

       

       

       

       

       

 

 

 

       .............................................................. 
         (podpis osoby uprawnionej 

         do reprezentacji Wykonawcy) 



    

 

SIWZ – Usługi szkoleniowe 

GOPS KROCZYCE, ul. Batalionów Chłopskich 29, 42 – 425 Kroczyce 28 

Załącznik nr 8 Wzór umowy 

UMOWA O WYKONANIE USŁUGI sygn. ..................../2009 

 

Po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego   

 
(oznaczenie postępowania) 

została zawarta w dniu   

 
(wskazać datę i miejsce zawarcia umowy) 

umowa w sprawie zamówienia publicznego pomiędzy   

 
(wskazanie zamawiającego wraz z adresem) 

reprezentowaną przez  

1)  

2) 
(podać imię, nazwisko oraz stanowisko osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu 

zamawiającego) 

 

zwaną dalej Zamawiającym, 

 

 

a   
(wskazanie wykonawcy wraz z adresem, NIP, REGON, RHB, KRS) 

 

 

reprezentowanym przez: 

1)   

2)  
(wskazanie osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu wykonawcy), 

zwanym dalej Wykonawcą, o treści: 

Przedmiot umowy 

§ 1 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania  ......................................................................................., 
(wskazanie usługi) 

a Zamawiający do odebrania przedmiotu zamówienia i zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy zawiera SIWZ, stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej 

umowy oraz oferta Wykonawcy złożona w postępowaniu stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszej 

umowy. 
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Termin realizacji 

§ 2 

Termin realizacji usługi strony ustalają na   
(wpisać datę dzienną albo określić termin od podpisania umowy) 

Wynagrodzenie 

§ 3 

1. Za wykonanie zamówienia zgodnie z § 1 ust. 1 oraz opisem wskazanym w załączniku do niniejszej 

umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości  ........................................... 
(wpisać kwotę wynagrodzenia) 

Wynagrodzenie obejmuje podatek od towarów i usług. 

2. Podstawą do wystawienia faktury jest zakończenie realizacji zadania określonego w § 1 niniejszej 

umowy potwierdzone raportem z wykonania zadania wg wzoru przekazanego przez 

Zamawiającego oraz dokumentacją fotograficzną na nośniku elektronicznym. 

3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę, w terminie 

30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury, na rachunek bankowy  ........................................  

4. Do faktury należy dołączyć dokumenty wymienione w ust. 2 oraz dokumentację fotograficzną z 

przebiegu szkoleń na nośniku elektronicznym. 

4. Dniem zapłaty wynagrodzenia jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

Kary umowne 

§ 4 

1. W przypadku niewywiązania się lub nienależytego wywiązania się Wykonawcy z niniejszej 

umowy Zamawiający może potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy kwotę do równowartości 10% 

wysokości wynagrodzenia. 

2. Jeśli Wykonawca odstąpi od wykonania umowy, Zamawiający może obciążyć go karą umowną w 

wysokości nieprzekraczającej równowartości 10% wysokości wynagrodzenia. 

Zmiana/odstąpienie od umowy 

§ 5 

1. Zmiana niniejszej umowy musi być zgodna z art. 144 Prawa zamówień publicznych oraz wymaga 

formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Wykonawca rażąco 

naruszy postanowienia umowy, niezależnie od zaistnienia przesłanek z art. 144 Prawa zamówień 

publicznych. 

3. Odstąpienie od niniejszej umowy przez Zamawiającego może nastąpić wskutek okoliczności, o 

których mowa w art. 145 Prawa zamówień publicznych.  

Postanowienia końcowe 

§ 6 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Prawa 
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zamówień publicznych, w szczególności Działu IV (art. 139–151) oraz przepisy Kodeksu 

cywilnego. 

§ 7 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron. 

 

........................................................ 
(podpis i pieczątka kierownika zamawiającego lub 

osoby upoważnionej) 

 ........................................................ 
(podpis i pieczątka wykonawcy lub osoby 

upoważnionej) 

 


