Projekt „COOL – ciekawi, otwarci, odważni licealiści”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamów ienie udzielane w trybie
P R Z E T AR G U N I E O G R AN I C Z O N E G O
O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI, KTÓRA NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH
RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000,00 EURO
„Na zorganizowanie i przeprowadzenie wyjazdowych warsztatów Akademii Młodego Animatora oraz
Szkoły Umiejętności Coachingowych skierowanych do osób będących Uczestnikami projektu "COOL –
ciekawi, otwarci, odważni licealiści"

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w:
Biuletynie Zamówień Publicznych Nr
w dniu 20.01.2014
Stronie internetowej zamawiającego www.norwid.eu dnia 20.01.2014
Tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego dnia 20.01.2014

ZATWIERDZIŁ:

Dyrektor Zespołu Szkół im. C. K. Norwida
Barbara Przeradzka - Martko
Data: 20.01.2014 r.

Podpis: …………………………
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I. Zamawiający
Zespół Szkół im. C. K. Norwida
ul. 3 – go Maja 24; 13-300 Nowe Miasto Lubawskie
tel. 056 472 60 24 fax 056 472 60 37
adres e-mail: zsimc.k.norwida@wp.pl
strona BIP: http://norwid.e-bip.org.pl
godziny urzędowania : od poniedziałku do piątku - 7:00 do 15:00
II. Tryb udzielenia zamówienia
1) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11
ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2) Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 3 ust. 1 pkt.1, art. 7 ust. 3,
art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3) Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
a) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. 2013.907 ze zm.),
b) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty
mogą być składane (Dz. U. z 2013 poz. 231),
c) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie średniego kursu
złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych
(Dz. U. 2013 poz.1692).
III. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie wyjazdowych warsztatów
skierowanych do osób będących Uczestnikami projektu pn. „ COOL – ciekawi, otwarci, odważni
licealiści"
2. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień:
kod
CPV 80000000 – 4
usługi edukacyjne i szkoleniowe
CPV 80570000 – 0
usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: zorganizowanie i przeprowadzenie następujących
wyjazdowych warsztatów:
3.1 WYJAZDOWE WARSZTATY AKADEMIA MŁODEGO ANIMATORA
5 sesji warsztatowych (metody aktywne, praca w grupach i parach, wystąpienia przed grupą, gry
edukacyjne, symulacje, dyskusje) każda sesja po 16 h (łącznie 80h), dla 16 osób które chcą realizować
działania społeczne angażujące rówieśników. Zakres tematyczny: Ja jako animator, narzędzia do pracy
z grupą – proces grupowy i komunikacja interpersonalna, budowanie zespołu, projekty animacyjne i
planowanie działań, motywowanie i angażowanie do działania, diagnozowanie potrzeb społeczności
lokalnych. Uczestnicy przeprowadzą 3 akcje animacyjne w ramach swoich projektów animacyjnych.
Każda sesja obejmuje 3 – dniowe (dwie doby) warsztaty na których będzie zrealizowane 16 h zajęć
warsztatowych rozłożone równomiernie podczas całego pobytu.
Łącznie będzie 5 wyjazdów 3 – dniowych (dwie doby).
Wykonawca w ramach zamówienia zobowiązany będzie zapewnić:
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Salę szkoleniową zapewniającą warunki do przeprowadzenia szkolenia dla grupy 16 osobowej,
sala szkoleniowa wyposażona w sprzęt multimedialny: rzutnik, ekran, nagłośnienie, laptop,
mikrofony, aparat fotograficzny oraz tablicę flipchartową. Możliwość korzystania z 2 pomieszczeń
do pracy w grupach, w Sali stoliki dostępne do pracy w podgrupach
minimum dwa pomieszczenia do pracy w podgrupach,
wygodne certyfikowane krzesła z podłokietnikami dla min. 16 osób
oddzielne pomieszczenie do spożywania posiłków ( stołówka )
w trakcie pobytu uczestników projektu w ośrodku może przebywać tylko 1 grupa 16 osobowa,
miejsce noclegowe dla 16 osobowej grupy młodzieży, uwzględnić należy grupę mieszaną (
dziewczęta i chłopcy ),
łazienki ( damskie i męskie ) w budynku, w którym zakwaterowana będzie młodzież, umywalki,
natryski, WC, ciepłą i zimną wodę bez ograniczeń dla grupy 16 osobowej dziewcząt i chłopców ,
całodobowe wyżywienie ( minimum trzy posiłki: śniadanie, obiad, kolacja) dla 16 osobowej grupy,
posiłki powinny być podane w sposób estetyczny, spełniać wymogi aktualnych wytycznych
Instytutu Żywności i Żywienia,
stały dostęp dla uczestników wyjazdowych warsztatów do serwisu kawowego w postaci: kawy,
herbaty, ciastek, cukru, mleka, wody mineralnej
w czasie pobytu młodzieży w punktach gastronomicznych na terenie całego obiektu nie będzie
sprzedawany alkohol,
wydzielone miejsce na ognisko wraz z terenem zielonym wokół obiektu umożliwiającym zajęcia
na świeżym powietrzu ( np. wiata, altana itp. ), boisko do piłki siatkowej, miejsce do gry w piłkę
nożną, sprzęt sportowy ( piłki itp. )
zapewnienie młodzieży miejsca do spędzania wolnego czasu w budynku (np: świetlica, sala
kominkowa itp.),
dostęp do pomieszczenia z czajnikiem w celu zrobienia kawy, herbaty w wolnym czasie (poza
warsztatami)
zapewnienie wykwalifikowanej opieki podczas pobytu młodzieży na wyjazdowych warsztatach dla
grupy 16 osobowej w trakcie zajęć warsztatowych,
prowadzenie listy obecności uczestników warsztatów, oznakowanej zgodnie z zasadami
dotyczącymi promocji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego
umożliwi każdorazowo w razie woli zamawiającego udział w warsztatach 1 osoby ze strony
Zamawiającego, któremu zapewni nocleg i wyżywienie.

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty proponowany program warsztatów. Wykonawca
przedstawi program zawierający między innymi zagadnienia : animacja społeczna, diagnozowanie
potrzeb społeczności lokalnej, narzędzia pracy z grupą – proces grupowy, role grupowe, narzędzia
komunikacyjne, planowanie działań animacyjnych – projekty animacyjne. Motywowanie siebie i innych
do działania.
Oświadczenie, o dysponowaniu miejscem ( ośrodkiem, pensjonatem itp.) w którym zamierza
przeprowadzić wyjazdowe warsztaty, spełniającym powyższe warunki.
Koszty transportu uczestników do miejsca prowadzenia warsztatów ponosi ZAMAWIAJĄCY. Ze względu
na ograniczone środki finansowe przeznaczone na transport uczestników miejsce wykonania
zamówienia nie powinno być oddalone od Nowego Miasta Lubawskiego dalej niż 25 km. Zamawiający
nie ponosi żadnych kosztów w związku z przejazdem do miejsca zamówienia osób wykonujących
zamówienie ze strony wykonawcy.
TERMINY WYJAZDÓW WARSZTATOWYCH W 2014 ROKU
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31 stycznia – 02 lutego 2014 roku /uzależniony od podpisania umowy/
28 lutego – 2 marca 2014 roku
21 marca – 23 marca 2014 roku
11 kwietnia – 13 kwietnia 2014
09 maja – 11 maja 2014
3.2 WYJAZDOWE WARSZTATY - Szkoła Umiejętności Coachingowych
3 warsztaty trzydniowe (dwie doby) dla 10 osób z zakresu narzędzi, idei, metod coachingowych do
pracy z jednostką i grupą 48 h x 1 trener. Uzupełnieniem warsztatów jest 50 h sesji coachingowych
(średnio 5 godzin na uczestnika) dotyczące jego indywidualnego rozwoju jego nauczyciela
wspierającego grupy młodzieżowe w rozwoju. Weryfikacja: program, listy obecności, materiały
szkoleniowe, refleksje trenerskie.
Wykonawca w ramach zamówienia zobowiązany będzie zapewnić:














Salę szkoleniową zapewniającą warunki do przeprowadzenia warsztatów dla grupy 10 osobowej
( dodatkowo drugie pomieszczenia w przypadku pracy w podgrupach)
niezbędny sprzęt ( projektor, ekran, laptop, nagłośnienie itp.),
dwie tablice typu flipchart,
wygodne certyfikowane krzesła z podłokietnikami dla min. 10 osób
oddzielne pomieszczenie do spożywania posiłków ( stołówka )
łazienki ( damskie i męskie ) w budynku, w którym zakwaterowana będą uczestnicy warsztatów,
umywalki, natryski, WC, ciepłą i zimną wodę bez ograniczeń dla grupy 10 osobowej,
całodobowe wyżywienie dla 10 osobowej grupy ( minimum trzy posiłki: śniadanie, obiad, kolacja)
posiłki powinny być podane w sposób estetyczny, spełniać wymogi aktualnych wytycznych
Instytutu Żywności i Żywienia,
stały dostęp dla uczestników warsztatów do serwisu kawowego w postaci : kawy, herbaty,
ciastek, cukru, mleka, wody mineralnej,
dostęp do pomieszczenia z czajnikiem w celu zrobienia kawy, herbaty w wolnym czasie (poza
warsztatami)
minimum dwa pomieszczenia do pracy w podgrupach
zapewnienie miejsca do spędzania wolnego czasu w budynku (np: świetlica, sala kominkowa
itp.),
umożliwi każdorazowo w razie woli zamawiającego udział w warsztatach 1 osoby ze strony
Zamawiającego, któremu zapewni nocleg i wyżywienie.
prowadzenie listy obecności uczestników warsztatów, oznakowanej zgodnie z zasadami
dotyczącymi promocji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty proponowany program zajęć warsztatowych wraz z
opisem proponowanych innowacyjnych form oraz harmonogramu zajęć dla grupy 10 osobowej.
Wykonawca przedstawi program zawierający między innymi zagadnienia: Nauczyciel jako Coach w
pracy z młodzieżą. Umiejętności i narzędzia coachingowe w pracy z młodzieżą. Techniki coachingu w
pracy z młodzieżą. Model skoncentrowany na rozwiązaniach – idea coachingu.
Oświadczenie, o dysponowaniu miejscem ( ośrodkiem, pensjonatem itp.) w którym zamierza
przeprowadzić wyjazdowe warsztaty, spełniającym powyższe warunki.
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Koszty transportu uczestników do miejsca prowadzenia warsztatów ponosi ZAMAWIAJĄCY. Ze względu
na ograniczone środki finansowe przeznaczone na transport uczestników miejsce wykonania
zamówienia nie powinno być oddalone od Nowego Miasta Lubawskiego dalej niż 25 km. Zamawiający
nie ponosi żadnych kosztów w związku z przejazdem do miejsca zamówienia osób wykonujących
zamówienie ze strony wykonawcy.
TERMINY wyjazdów warsztatowych w roku 2014
07 marca – 09 marca 2014 roku
28 marca – 30 marca 2014 roku
18 kwietnia – 20 kwietnia 2014 roku
IV. Termin wykonania zamówienia
Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy do 30.06.2014
V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych
warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają poniższe
warunki udziału w postępowaniu oraz złożą wraz z ofertą wymagane dokumenty:
Dokument potwierdzający
spełnianie warunku
udziału w postępowaniu na
podstawie art. 44 ustawy
Pzp i/lub Rozporządzenia
Prezesa Rady ministrów w
sprawie dokumentów,
jakich może żądać
zamawiający od
wykonawcy, oraz form, w
jakich te dokumenty mogą
być składane

Lp.

Warunek udziału
w postępowaniu
na podstawie art.
22 ustawy Pzp

1.

Posiadanie
uprawnień do
wykonywania
określonej
działalności lub
czynności, jeżeli
przepisy prawa
nakładają
obowiązek ich
posiadania.

Zamawiający dokona oceny na podstawie
złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków
w postępowaniu o zamówienie publiczne w
oparciu o art. 22 ust. 1 ustawy Pzp

Oświadczenie zgodnie z art.
22 ustawy Pzp stanowiące
załącznik nr 2 do SIWZ

2.

Posiadanie wiedzy
i doświadczenia.

Zamawiający dokona oceny na podstawie
złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków
w postępowaniu o zamówienie publiczne w
oparciu o art. 22 ust. 1 ustawy Pzp

Oświadczenie zgodnie z art.
22 ustawy Pzp stanowiące
załącznik nr 2 do SIWZ

Opis sposobu dokonania oceny spełniania
warunku na podstawie art. 22 ustawy Pzp.
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Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli
wykonawca wykaże, że dysponuje i/lub będzie
dysponował łącznie osobami, które będą
odpowiedzialne za świadczenie usług, to jest co
najmniej:
1) jedną osobą, która przeprowadzi Akademię
Młodego Animatora posiadającą co najmniej:
- wykształcenie wyższe magisterskie animacyjne
- przeprowadziła co najmniej jedno trzydniowe
szkolenie dla młodzieży o podobnym zakresie
tematycznym dla grupy minimum 16 osób
obejmujące minimum 12 godzin

3.

Dysponowanie
odpowiednim
potencjałem
technicznym oraz
osobami zdolnymi
do
wykonywania
zamówienia.

2) jedną osobą, która przeprowadzi warsztaty
umiejętności coachingowych posiadającą co
najmniej:
wykształcenie
wyższe
magisterskie
z
przygotowaniem coachingowym.
- przeprowadziła co najmniej jedno trzydniowe
szkolenia o podobnym zakresie tematycznym dla
grupy minimum 10 osób obejmujące minimum 12
godzin.
3) jedną osobą, która podejmie się zadań
związanych
z
byciem
liderem
procesu
edukacyjnego posiadająca co najmniej
wykształcenie
wyższe
magisterskie
z
przygotowaniem pedagogicznym, która:
- realizowała w tej roli co najmniej 1 cykl procesu
edukacyjnego - opartych na zmianie postaw.
Posiadająca
doświadczenie
trenerskie.
Prowadziła jako trener co najmniej 1 szkolenia w
Szkołach procesowych.

4.

Sytuacji
ekonomicznej i
finansowej.

5.

Brak podstaw do
wykluczenia.

Zamawiający dokona oceny na podstawie
złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków
w postępowaniu o zamówienie publiczne w
oparciu o art. 22 ust. 1 ustawy Pzp
Zamawiający dokona oceny na podstawie
złożonego oświadczenia z art. 24, ust. 1 ustawy
Pzp

Wykaz osób, które będą
uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia, w
szczególności
odpowiedzialnych za
świadczenie usług, wraz z
informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych,
doświadczenia i
wykształcenia niezbędnych
do wykonania zamówienia, a
także zakresu
wykonywanych przez nie
czynności wraz z
informacjami o podstawie
dysponowania tymi osobami
załącznik nr 4 do SIWZ

Oświadczenie zgodnie z art.
22 ustawy Pzp stanowiące
załącznik nr 2 do SIWZ
Oświadczenie zgodnie z art.
24 ustawy Pzp stanowiące
załącznik nr 3 do SIWZ

1. Ocena spełnienia przedstawionych powyżej warunków udziału w postępowaniu zostanie
dokonana według formuły: „spełnia/nie spełnia”. Z treści złożonych dokumentów musi wynikać
jednoznacznie, iż postawione warunki Wykonawca spełnia.
2. W przypadku nie wykazania przez Wykonawców spełnienia warunków udziału w niniejszym
postępowaniu, zostaną oni wykluczeni z postępowania na podstawie art.24 ust. 2 pkt. 4 ustawy
Pzp, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 i 4 ustawy Pzp.
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VI.

1)

2)

3)

4)

5)

Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z wykonawcami
Zamawiający zastrzega, że wszelka korespondencja zamawiającego i wykonawców prowadzona
będzie na piśmie przekazywana (pocztą lub osobiście) na wskazany adres za potwierdzeniem
odbioru lub faksem. Fakt otrzymania informacji faksem, każda ze stron na żądanie drugiej
niezwłocznie potwierdzi tą samą drogą (art. 27 ust. 2 ustawy Pzp).
Każdy wykonawca ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia. Pytania wykonawców muszą być sformułowane na piśmie, i
skierowane na adres:
Zespół Szkół im. C. K. Norwida
ul. 3 – go Maja 24 ; 13-300 Nowe Miasto Lubawskie
fax 56 472 60 37
Zamawiający udzieli odpowiedzi najpóźniej na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod
warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do
końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert przy czym ewentualne
przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku.
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekaże wykonawcom, którym przekazał SIWZ,
bez ujawniania źródła zapytania oraz na własnej stronie internetowej http://norwid.e-bip.org.pl, na
której została zamieszczona specyfikacja.
Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami
Osoby upoważnione ze strony zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami :
 Sprawy formalne Izabela Kawiecka – Sekretarz Szkoły; tel. 56 472 60 24,
fax. 56 472 60 37
 Sprawy merytoryczne Rafał Zachwieja – Wicedyrektor w Zespole Szkół im. C. K. Norwida
56/472 60 23

VII. Wymagania dotyczące wadium
Zamawiający nie wymaga od wykonawców wniesienia wadium.
IX. Termin związania ofertą
1)
Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert,
2)
Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania
ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu
związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o
oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
3)
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
X. Opis sposobu przygotowania oferty
1) Na ofertę składa się :
a) formularz ofertowy sporządzony przy wykorzystaniu załącznika nr 1,
b) dokumenty wymienione w dziale V niniejszej specyfikacji (załącznik nr 2, 3 i 4)
c) proponowany program zajęć warsztatowych wraz z opisem proponowanych innowacyjnych form
oraz harmonogramu zajęć dla wyjazdów warsztatowych wymienionych w pkt. 3.1, 3.2,
szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia,
d) oświadczenie wykonawcy, że miejsce wykonania zamówienia i warunki zakwaterowania spełniają
stawiane oczekiwania,
e) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej, składane w trybie
art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 5)
f) szczegółowe informacje dotyczące doświadczenia zawodowego kadry (załącznik nr 7)
2) Wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca.
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3) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym, techniką gwarantującą brak
możliwości zmiany tekstu.
4) Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania
wykonawcy,
5) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których
mowa w treści niniejszej specyfikacji.
6) Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez
zamawiającego wzorcami - załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz
dane w nich zawarte.
7) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej
ofertę.
8) Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości
dekompletacji zawartości oferty.
9) W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów wspólnie, musi ona spełniać warunki określone w
art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych (podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną
odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań).
10) Jeżeli do realizacji zadania zostanie wybrana oferta złożona przez wykonawców ubiegających się
wspólnie o udzielenie zamówienia, to przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego
należy przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych wykonawców.
11) Ofertę należy złożyć lub przesłać w nieprzejrzystym opakowaniu / zamkniętej kopercie na adres:
Zespół Szkół im. C. k. Norwida
ul. 3 – go Maja 24
13-300 Nowe Miasto Lubawskie; w pokoju nr 103
12) Koperta/opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do zamawiającego:
Zespół Szkół im. C. K. Norwida
ul. 3 – go Maja 24 ;
13-300 Nowe Miasto Lubawskie
i oznakowana następująco:
„Na zorganizowanie i przeprowadzenie wyjazdowych warsztatów Akademii Młodego Animatora
oraz Szkoły Umiejętności Coachingowych skierowanych do osób będących Uczestnikami
projektu "COOL – ciekawi, otwarci, odważni licealiści"
nie otwierać przed 27 stycznia 2014 r. godz. 945
14) Wykonawca, przed upływem terminu do składania ofert, może zmienić lub wycofać
złożoną ofertę. W takim przypadku wykonawca prześle do zamawiającego pisemne powiadomienie o
zmianie lub wycofaniu przygotowane, opieczętowane i oznaczone zgodnie z postanowieniami
niniejszego rozdziału, a koperta/opakowanie będzie dodatkowo oznaczona określeniami „ZMIANA”
lub „WYCOFANIE”.
15) Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych oferty
składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich
otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j. z 2003 r. Dz. U. Nr 153
poz. 1503, ze zm.), jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie
mogą one być udostępniane. Stosowne zastrzeżenie wykonawca winien złożyć na formularzu ofertowym,
w przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona na życzenie każdego uczestnika postępowania.
Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez
wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica
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przedsiębiorstwa” lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty.
Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ww. ustawy
skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
XI.

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1) Oferty należy składać w Zespole Szkół im. C. K. Norwida
ul. 3- go Maja 24, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie pokój nr 103
do dnia 27 stycznia 2014 r. do godz. 930
2) Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone wykonawcom bez otwierania,
3) Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego (adres j.w.), pokój nr 103
dnia 27 stycznia 2014 r. o godz. 945
4) Otwarcie ofert jest jawne.

XII. Opis sposobu obliczenia ceny
1) Cenę należy obliczyć i wpisać do Formularza ofertowego w następujący sposób:
W rubryce cena oferowana brutto należy podać całkowite wynagrodzenie brutto zawierające
wszystkie opłaty, podatki oraz koszta związane z realizacją zamówienia obejmującą łączne
wynagrodzenie za zrealizowanie wszystkich wyjazdowych warsztatów objętych przedmiotem niniejszego
zamówienia wraz z kosztem dojazdów na miejsce realizacji zamówienia osób prowadzących warsztaty,
zakwaterowaniem i wyżywieniem uczestników.
2) Podana cena ma charakter ryczałtowy, jest ostateczna i Zamawiający nie poniesie żadnych
dodatkowych kosztów związanych z realizacją zamówienia.
XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z
podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
1) Zamawiający dokona wyboru oferty na podstawie poniższych kryteriów.
Określenie skali ocen dla poszczególnych kryteriów :
KRYTERIUM I - Cena
Maksymalną ilość punktów za kryterium „Cena” – 70 otrzyma oferta z najniższą ceną
Ilość punktów w tym kryterium wyliczona będzie ( z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,
według zasad matematycznych) według następującego wzoru:
Cena oferty najtańszej
----------------------------------- x100 pkt x 70 %
Cena oferty badanej
KRYTERIUM II – doświadczenie zawodowe kadry
Łączna maksymalna liczba punktów do uzyskania w tym kryterium wynosi 30
w tym:
1 wskaźnik – 10 punktów
2 wskaźnik – 10 punktów
3 wskaźnik – 10 punktów
Punkty zostaną przyznane w oparciu o oświadczenie złożone przez Wykonawcę w szczegółowych
informacjach dotyczących doświadczenia zawodowego kadry - /załącznik nr 7 do SIWZ/
Wskaźnik 1. Doświadczenie trenera, który przeprowadzi warsztaty umiejętności coachingowych
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- liczba przeprowadzonych szkoleń/warsztatów o tematyce związanej z kierunkiem organizowanych
warsztatów w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert:
a) przeprowadzenie 2-5 szkoleń/warsztatów trzydniowych dla młodzieży, grupa min. 16 osób obejmujące
minimum 12 godzin każde - .3 punkty do uzyskania,
b)przeprowadzenie 6-9 szkoleń/warsztatów trzydniowych dla młodzieży, grupa min. 16 osób obejmujące
minimum 12 godzin każde - .6 punktów do uzyskania,
c) przeprowadzenie powyżej -9 szkoleń/warsztatów trzydniowych dla młodzieży, grupa min. 16 osobowa
obejmujące minimum 12 godzin każde - .10 punktów do uzyskania,
Wskaźnik 2. Doświadczenie trenera, który przeprowadzi warsztaty umiejętności Akademii
Młodego Animatora:
- liczba przeprowadzonych szkoleń/warsztatów o tematyce związanej z kierunkiem organizowanych
warsztatów w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert:
a) przeprowadzenie 2-3 szkoleń/warsztatów trzydniowych dla grupy minimum 10 osób obejmujące
minimum 12 godzin każde - .3 punkty do uzyskania,
b) przeprowadzenie 4-5 szkoleń/warsztatów trzydniowych dla grupy minimum 10 osób obejmujące
minimum 12 godzin każde – 6 punktów do uzyskania,
c) przeprowadzenie powyżej 5 szkoleń/warsztatów trzydniowych dla grupy minimum 10 osób
obejmujące minimum 12 godzin każde – 10 punktów do uzyskania.
Wskaźnik 3. Doświadczenie osoby, która podejmie się zadań związanych z byciem liderem
procesu edukacyjnego:
- liczba przeprowadzonych szkoleń/warsztatów, realizacji o tematyce związanej z kierunkiem
organizowanych warsztatów w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert:
a) realizacja w tej roli co najmniej 2-3 cykli – procesu edukacyjnego, prowadziła jako trener co najmniej
5 szkoleń w Szkołach procesowych- .3 punkty do uzyskania
b) realizacja w tej roli co najmniej 4 cykli - procesu edukacyjnego, prowadziła jako trener co najmniej 7
szkoleń w Szkołach procesowych- .6 punktów do uzyskania
c) realizacja w tej roli co najmniej 5 cykli – procesu edukacyjnego, prowadziła jako trener co najmniej 10
szkoleń w Szkołach procesowych - .10 punktów do uzyskania.
Maksymalną ilość punktów za kryterium II „doświadczenie zawodowe kadry ” – 30
Suma punktów uzyskanych w poszczególnych wskaźnikach /1+2+3/
2) Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans /maksymalna liczba punktów w oparciu
o ustalone kryterium/ zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną
sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie
powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.
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XIV.

Informacja o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy
złożyli oferty o:
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę
wybrano i uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firm) i adresy pozostałych Wykonawców, którzy
złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert;
b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając
uzasadnienie faktyczne i prawne;
d) terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia może być zawarta.
2. Ogłoszenie zawierające informacje wskazane w ust.1 Zamawiający umieści na stronie internetowej
http://norwid.e-bip.org.pl oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
3. Umowa z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana, zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż
5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później niż przed upływem terminu
związania ofertą.
4. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem ww. terminu
jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta.
5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający
może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostały ofert, bez przeprowadzania ich ponownej
oceny, chyba, że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93
ust.1 ustawy p.z.p.
6. Jeżeli wybraną ofertę złożyli wykonawcy ubiegający się wspólnie o realizację zadania, przed
wyznaczonym terminem na zawarcie umowy, należy przedłożyć w siedzibie zamawiającego umowę
regulującą współpracę tych wykonawców.
7. W przypadku, gdy przedmiot niniejszej umowy będzie realizowany przy udziale podwykonawców,
zgodnie ze złożoną ofertą, Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej w chwili podpisania umowy
przedłożyć Zamawiającemu kopie umów zawartych z podwykonawcami.
8. Wybrany wykonawca przed podpisaniem umowy niezwłocznie przedstawi szczegółowy programu
realizacji zajęć warsztatowych wraz z harmonogramem zajęć i przedstawić go koordynatorowi
projektu do zaakceptowania.
9. Wybrany wykonawca przed podpisaniem umowy niezwłocznie przedstawi szczegółowy opis miejsca
wykonania zamówienia i warunków zakwaterowania w tym dokumentację fotograficzną.
10.
Wybrany wykonawca przed podpisaniem umowy niezwłocznie dostarczy Zamawiającemu
dokumenty potwierdzające jednoznacznie i bez pozostawiania wątpliwości wykształcenie, kwalifikacje
i doświadczenie osób wymienionych w ofercie jako te, które będą odpowiedzialne za świadczenie
usług.
XV.
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Zamawiający nie będzie żądał od wybranego Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania
umowy.
XVI. Warunki umowy
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Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu
widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji.
2)
Miejsce i termin podpisania umowy zostanie wyznaczony przez zamawiającego.
3)
Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej
specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie.
4)
Zamawiający określa następujące warunki, w jakich dopuszcza możliwość dokonania zmian
umowy:
a) zaistnienia okoliczności leżących po stronie zamawiającego, w szczególności spowodowanych
problemami z jego zdolnością płatniczą lub warunkami organizacyjnymi oraz okolicznościami, które nie
były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy,
b) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację
przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron,
c) zmiany osób i podmiotów zdolnych do wykonania zamówienia, w przypadku zdarzeń losowych
niezależnych od wykonawcy po uzyskaniu zgody zamawiającego.
5)
Postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy, który stanowi załącznik
nr 6 do SIWZ.
1)

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania
o udzielenie zamówienia
1)
Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał
interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
zamawiającego przepisów ustawy PZP
2)
Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków
zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do
wnoszenia środków ochrony prawnej prowadzonej przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych
3)
Odwołanie przysługuje od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest
zobowiązany na podstawie ustawy PZP
4)
W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
a) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
c) odrzucenia oferty odwołującego.
5) Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym
podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu
6) Odwołujący zobowiązany jest przesłać kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego
terminu.
7) Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego
stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2
PZP, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
8) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie
Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
9) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt.17.7 i 17.8 wnosi się w terminie 5 dni od
dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość
o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
10) Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej w sprawie wyroku stronom oraz uczestnikom
postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
11) Skargę wnosi się, za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia
Izby, do sądu okręgowego właściwego dla siedziby zamawiającego.
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12) W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania odwołania
ani występować z nowymi żądaniami.
13) Szczegóły co do trybu i sposobu wnoszenia odwołań i skarg zawiera Dział VI Środki ochrony prawnej
ustawy PZP.
XVIII. Postanowienia końcowe
1) Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych .
2) Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
3) Zamawiający przewiduje udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art.
67 ust.1 pkt 7 ustawy.
4) Zamawiający nie dopuszcza przedstawiania ofert wariantowych.
5) Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. Wszystkie rozliczenia
finansowe prowadzone będą w PLN.
6) Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.
7) Wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca.
8) Zamawiający nie stawia wymagań, o których mowa w art.29 ust.4 ustawy Pzp.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013.907 j.t.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964
r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
Załączniki do specyfikacji:
Załącznik nr 1 formularz ofertowy
Załącznik nr 2 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1
ustawy Pzp,
Załącznik nr 3 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie
art. 24,
ust. 1 ustawy Pzp,
załącznik nr 4 wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych
przez nich czynności wraz z informacjami o podstawie dysponowania tymi osobami,
załącznik nr 5 oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej,
załącznik nr 6 wzór umowy,
załącznik nr 7 Szczegółowe informacje dotyczące doświadczenia zawodowego kadry.
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Załącznik nr 1 do SIWZ
……….………………
/miejscowość, data/
Wykonawca :
Nazwa ……………………………………….………………
Adres siedziby ……..……………………………………….
……………………………………………………………….
NIP ………………………REGON …………………………
Telefon ………………….Fax ………………………………
e-mail ………………………………….……………………..
Zespół Szkół im. C. K. Norwida
ul. 3 – go Maja 24
13-300 Nowe Miasto Lubawskie

Formularz ofertowy
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym „Na zorganizowanie i przeprowadzenie
wyjazdowych warsztatów Akademii Młodego animatora oraz Szkoły umiejętności
Coachingowych skierowanych do osób będących Uczestnikami projektu "COOL – ciekawi,
otwarci, odważni licealiści"
1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami określonymi w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia za cenę :
Łączną cenę ryczałtową brutto:……………………………………………………………
Słownie złotych:…………………...……..………………………………………………….
2. Oświadczam, że zakres przedmiotu zamówienia firma, którą reprezentuję wykona siłami
własnymi/wykona przy pomocy podwykonawców* w zakresie:……………………………………………
( należy wskazać część zamówienia, której wykonanie zostanie powierzone podwykonawcy)
5. Oświadczam, że zapoznałem się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnoszę do
niej zastrzeżeń. Zdobyłem wszystkie konieczne informacje do przygotowania oferty.
6. Oświadczam, że akceptuję warunki umowy określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
i zobowiązuję się, w przypadku wyboru oferty złożonej przez reprezentowaną firmę, do zawarcia
umowy o treści zgodnej z jej wzorem (załącznik nr 6) w terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego.
7. Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą przez czas określony w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia tj. przez ……. dni od upływu terminu składania ofert.
8. Zastrzegam, że informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach od ….... do …..... stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i
jako takie nie mogą być ogólnie udostępnione.
9. Poprawki i korekty
..............................................................................................................................................
/należy wpisać wszystkie poprawki powstałe w trakcie wypełniania formularza/
10. Załącznikami do niniejszej oferty są: (wymienić)
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1/ ……………………………………………………………………………………………………
2/ …………………………………………………………………………………………………
3/.......................................................................................................................................
4/..........................................................................................................................................
5/..........................................................................................................................................

.......................................
podpis / podpisy
uprawnionej osoby/osób

*niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 2 do SIWZ

Oświadczenie

Wykonawcy

Nazwa wykonawcy ..........................................................................................................................
Adres .................................................................................................................................................
Nr telefonu .................................................. faksu ..........................................................................

zgodnie z art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych
oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu, o których mowa
w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych:
1. posiadam wiedzę i doświadczenie pozwalające na wykonanie zamówienia,
2. dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia.
3. znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, zapewniającej wykonanie zamówienia w terminie i
na warunkach określonych w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

.................................................dnia.............................

………..................................................
(podpis osoby/ osób uprawnionych)
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Załącznik nr 3 do SIWZ
Oświadczenie

Wykonawcy

Nazwa wykonawcy ..........................................................................................................................
Adres .................................................................................................................................................
Nr telefonu .................................................. faksu ..........................................................................
(pieczątka)
Oświadczam, że jestem wykonawcą w stosunku do którego brak podstaw do wykluczenia z
postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych, w myśl którego wyklucza się :
1. wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, lub zostali
zobowiązani do zapłaty kary umownej, jeżeli szkoda ta lub obowiązek zapłaty kary umownej wynosiły nie mniej
niż 5% wartości realizowanego zamówienia i zostały stwierdzone orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się
w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania,
2. wykonawców, z którymi zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego
albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca
ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w
okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej
5 % wartości umowy,
3. wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem
wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem
sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego,
4. wykonawców, którzy zalegają z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
5. osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o
udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo
przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub
przestępstwa skarbowego;
6. spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę
zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
7. spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w
związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących
pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także
za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
8. spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko
prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu
osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa
skarbowego;
9. osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób
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wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa,
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia
korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie
albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
10. podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o
odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
11. wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w
art. 9 lub art.10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o stosunkach powierzania wykonywania pracy
cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz 769) –
przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku;
12. wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-akcyjną
lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub
urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9
lub art.10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o stosunkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom
przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – przez okres 1 roku od dnia
uprawomocnienia się wyroku;

..................................................dnia.............................

………..................................................
(podpis osoby/ osób uprawnionych)
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Załącznik nr 4 do SIWZ

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także
zakresu wykonywanych przez nie czynności wraz z informacjami o podstawie dysponowania
tymi osobami.
Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego „Na
zorganizowanie i przeprowadzenie wyjazdowych warsztatów Akademii Młodego Animatora oraz Szkoły
Umiejętności Coachingowych skierowanych do osób będących Uczestnikami projektu "COOL – ciekawi,
otwarci, odważni licealiści"
oświadczam, iż dysponuję i/lub będę dysponował następującym potencjałem kadrowym:
Minimalne
Imię i
Podstawa do
wymagania do
Wykształcenie Kwalifikacje Doświadczenie
nazwisko
dysponowania
Lp. spełnienia

.....................................................................................
(podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy)
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Załącznik nr 5 do SIWZ
…………………………………………
(pieczęć – nazwa Wykonawcy)
OŚWIADCZENIE
o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej,
składane w trybie art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych
Składając ofertę w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest:
„Na zorganizowanie i przeprowadzenie wyjazdowych warsztatów Akademii Młodego Animatora
oraz Szkoły Umiejętności Coachingowych skierowanych do osób będących Uczestnikami
projektu "COOL – ciekawi, otwarci, odważni licealiści"
przedkładam/my informację o:
1) przynależności do grupy kapitałowej*:……………………………………………………………………
(podać pełną nazwę oraz adres grupy kapitałowej)
2) braku przynależności do grupy kapitałowej*

Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy:
….………………………………
( podpis wykonawcy )
…………………………………, dnia ………………………
* niepotrzebne skreślić
Uwaga:
W przypadku złożenia oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej Wykonawca obligatoryjnie
zobowiązany jest załączyć do oferty listę podmiotów należących do grupy kapitałowej, do której przynależy.
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Załącznik Nr 6 do SIWZ
WZÓR

U M O W A N R ................ /2014

zawarta w dniu ................................ 2014 r. w Nowym Mieście Lubawskim
pomiędzy Zespołem Szkół im. C. K. Norwida, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie,
ul. 3 – go Maja 24, reprezentowanym przez:
˗

Dyrektora Zespołu Szkół im. C. K. Norwida – Barbarę Przeradzką – Martko

˗

oraz ……………………………………………………………………………………..

zwanym dalej „Zamawiającym”
a
.............................................................................................................................................
reprezentowanym/ą przez:
˗ ............................................................................
zwanym/ą dalej „Wykonawcą”.
wyłonionym w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na
podstawie art.11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r.
poz. 907 z późn. zm.) została zawarta umowa następującej treści:
§ 1. Przedmiot umowy
1.Na podstawie umowy Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi polegającej
„Na zorganizowanie i przeprowadzenie wyjazdowych warsztatów Akademii Młodego animatora oraz
Szkoły umiejętności Coachingowych skierowanych do osób będących Uczestnikami projektu "COOL –
ciekawi, otwarci, odważni licealiści"
w ośrodku położonym
w .........................................................................,
podczas których
przeprowadzone zostaną:
Akademia Młodego Animatora
5 sesji warsztatowych (metody aktywne, praca w grupach i parach, wystąpienia przed grupą, gry
edukacyjne, symulacje, dyskusje) każda sesja po 16 h (łącznie 80h), dla 16 osób które chcą realizować
działania społeczne angażujące rówieśników. Zakres tematyczny: Ja jako animator, narzędzia do pracy
z grupą – proces grupowy i komunikacja interpersonalna, budowanie zespołu, projekty animacyjne i
planowanie działań, motywowanie i angażowanie do działania, diagnozowanie potrzeb społeczności
lokalnych. Uczestnicy przeprowadzą 3 akcje animacyjne w ramach swoich projektów animacyjnych.
Szkoła Umiejętności Coachingowych
3 warsztaty trzydniowe (dwie doby) dla 10 osób z zakresu narzędzi, idei, metod coachingowych do pracy
z jednostką i grupą 48 h x 1 trener. Uzupełnieniem warsztatów jest 50 h sesji coachingowych (średnio 5
godzin na uczestnika) dotyczące jego indywidualnego rozwoju jego nauczyciela wspierającego grupy
młodzieżowe w rozwoju.
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2. Zadanie, o którym mowa w ust. 1 realizowane będzie w ramach projektu pod nazwą ”COOL –
Ciekawi, otwarci, odważni Licealiści” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego i Budżetu Państwa w ramach działania 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów
z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
3. Strony ustalają, że Wykonawca wykona przedmiot niniejszej Umowy z zachowaniem należytej
staranności, przy pełnym wykorzystaniu posiadanej wiedzy oraz doświadczenia życiowego i
zawodowego.
4. Zamawiający powierza Wykonawcy wykonanie zadania, o którym mowa w ust. 1 w okresie od
……………………...2014 r. do 30.06.2014 r. w ośrodku …………………………….………………….
1. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
oraz Oferta z dnia ......................................, stanowiąca załącznik do umowy.
§ 2. Obowiązki Wykonawcy
Wykonawca zobowiązuje się do:
1) realizacji zadań zgodnie z ofertą stanowiącą załącznik do umowy i na warunkach określonych
w SIWZ,
2) niezwłocznego informowania Zamawiającego o każdej zmianie mającej wpływ na realizację
zadania,
3) prowadzenia listy obecności uczestników warsztatów, oznakowanej zgodnie z zasadami
dotyczącymi promocji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego
4) wykonania usługi przez osoby wskazane w ofercie; zmiana osoby wykonującej zadanie w ramach
warsztatów na inną o tożsamym wykształceniu i doświadczeniu, możliwa jest jedynie w
wyjątkowych, uzasadnionych sytuacjach rodzinnych lub losowych, po wcześniejszym uzgodnieniu
z Zamawiającym ,
5) stosowania odpowiednich działań informacyjnych i promocyjnych zgodnie z zaleceniami
i wytycznymi Zamawiającego;
informowania uczestników, że warsztaty wyjazdowe zorganizowane zostały w ramach projektu pod
nazwą ”COOL – Ciekawi, otwarci, odważni Licealiści” dofinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach działania 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o
utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki, oraz do umieszczania tej informacji na wszystkich materiałach związanych
z realizacją zadania.
§ 3. Prawa Zamawiającego
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia każdorazowo kontroli wykonywania usługi
przez czas trwania warsztatów.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli i wglądu do dokumentów, w tym dokumentów
finansowych, w każdym czasie obowiązywania umowy.
§ 4. Podwykonawstwo
1. Wykonawca powinien wykonać zamówienie siłami swojej firmy. Natomiast w przypadku powierzenia
w czasie realizacji zamówienia części zamówienia podwykonawcom, zobowiązuje się do
informowania o tym Zamawiającego oraz zawrze z nimi umowy w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
2. Wykonawca może zlecić część zamówienia do wykonania podwykonawcom pod warunkiem, że
podwykonawcy zostali wskazani w ofercie Wykonawcy. Wykonanie usług w podwykonawstwie nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności i zobowiązania wynikających z warunków Umowy.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy, jego
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przedstawicieli lub pracowników w takim zakresie, jak gdyby były one działaniami, uchybieniami lub
zaniedbaniami samego Wykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników.
3. Podwykonawca nie może zlecić wykonania zamówienia innemu podwykonawcy.
4. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy za zrealizowanie części zamówienia, w przypadku
realizacji zamówienia z udziałem podwykonawców, nastąpi po przedłożeniu Zamawiającemu
oświadczeń Wykonawcy i podwykonawców o tym, że wszelkie wzajemne zobowiązania finansowe
związane z wykonywanymi usługami dotyczącymi danej części zamówienia zostały uregulowane.
§ 5. Ochrona danych osobowych
1. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do przetwarzania danych osobowych beneficjentów objętych
usługą, tylko w zakresie i celach związanych z realizacją umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do nieudostępniania osobom trzecim danych osobowych
prowadzonych osób lub rodzin, do których uzyskał dostęp podczas wykonywania umowy, oraz
przetwarzania tych danych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).
§ 6. Wynagrodzenie
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie całkowite w wysokości
brutto: …...................... zł.
(słownie: ......................……………………….………………………………………………... złotych).
2. Cena wskazana w ust.1 obejmuje wykonanie pełnego zakresu wyjazdowych warsztatów
określonych w SIWZ oraz umowie.
3. Wykonawca nie może pobierać od uczestników Warsztatów żadnych opłat.
4. Zapłata wynagrodzenia za wykonaną usługę nastąpi po jej wykonaniu i powrocie uczestników,
przelewem w ciągu 14 dni od daty otrzymania faktury na konto Wykonawcy
……………………………………………….………………………………………………..................
5. Przekazanie Zamawiającemu wraz z fakturą/rachunkiem: oryginałów list obecności/dzienników
zajęć;
§ 7. Kary umowne
1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy
w formie kar umownych w następujących wysokościach:
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wartości całkowitej umowy brutto
za każdy dzień,
b) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wartości
całkowitej umowy brutto lub niewykonanego zakresu przedmiotu zamówienia.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącania naliczonych kar umownych z wynagrodzenia
przysługującego Wykonawcy.
§ 8. Odstąpienie od umowy
Strony postanawiają, iż oprócz wypadków wymienionych w księdze III - tytułu XV Kodeksu cywilnego,
stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:
1) Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy:
a) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, ze wykonanie umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości o ww. okolicznościach;
b) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy;
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c) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy;
d) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął realizacji przedmiotu zamówienia i nie
kontynuuje go pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego;
e) jeżeli Wykonawca nie wykonuje przedmiotu zamówienia zgodnie z umową;
2) Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę,
iż wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich
zobowiązań umownych;
3) Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego
oświadczenia wraz z uzasadnieniem.
§ 9. Postanowienia końcowe
1. Umowa może być zmieniona w stosunku do złożonej oferty na niżej określonych warunkach:
a) w stosunku do terminu realizacji umowy, gdy konieczność wprowadzenia zmiany wynikła z
okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
b) w razie zmiany sposobu i zakresu realizacji zamówienia, gdy konieczność ich wprowadzenia
wynikła z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
c) w stosunku do osób w razie zmiany osób realizujących zadania pod warunkiem, że osoby te
będą spełniały wymagania określone w SIWZ,
2. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy Prawo
zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego.
3. Mogące wyniknąć ze stosunku objętego umową spory, strony poddają pod rozstrzygnięcie przez
właściwy rzeczowo sąd powszechny.
4. Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.
Zamawiający:

Wykonawca:
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Załącznik Nr 7 do SIWZ
…………………………………………
/pieczęć – nazwa Wykonawcy/
Szczegółowe informacje dotyczące doświadczenia zawodowego kadry
/niżej wymienione osoby muszą być tożsame z osobami wskazanymi w załączniku nr 4/
I. Doświadczenie trenera, który przeprowadzi warsztaty umiejętności Akademii Młodego
Animatora:
Imię i nazwisko prowadzącego/ trenera…………………………………………………………
- liczba przeprowadzonych szkoleń/warsztatów o tematyce związanej z kierunkiem organizowanych
warsztatów w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert *:
przeprowadzenie 2-5 szkoleń/warsztatów trzydniowych dla młodzieży, grupa min. 16 osób
obejmujące minimum 12 godzin każde,

przeprowadzenie 6-9 szkoleń/warsztatów trzydniowych dla młodzieży, grupa min. 16 osób obejmujące
minimum 12 godzin każde,

przeprowadzenie powyżej -9 szkoleń/warsztatów trzydniowych dla młodzieży, grupa min. 16 osobowa
obejmujące minimum 12 godzin każde,
II Doświadczenie trenera, który przeprowadzi warsztaty umiejętności coachingowych:
Imię i nazwisko prowadzącego/ trenera……………………………………………………………………
- liczba przeprowadzonych szkoleń/warsztatów o tematyce związanej z kierunkiem organizowanych
warsztatów w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert * :

przeprowadzenie 2-3 szkoleń/warsztatów trzydniowych dla grupy minimum 10 osób obejmujące
minimum 12 godzin każde - .3 punkty do uzyskania,

przeprowadzenie 4-5 szkoleń/warsztatów trzydniowych dla grupy minimum 10 osób obejmujące
minimum 12 godzin każde – 6 punktów do uzyskania,
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Projekt „COOL – ciekawi, otwarci, odważni licealiści”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

przeprowadzenie powyżej 5 szkoleń/warsztatów trzydniowych dla grupy minimum 10 osób obejmujące
minimum 12 godzin każde – 10 punktów do uzyskania.
III Doświadczenie osoby, która podejmie się zadań związanych z byciem liderem procesu
edukacyjnego:
Imię i nazwisko prowadzącego/ trenera…………………………………………………………………
- liczba przeprowadzonych szkoleń/warsztatów, realizacji o tematyce związanej z kierunkiem
organizowanych warsztatów w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert *:
realizacja w tej roli co najmniej 2-3 cykli – procesu edukacyjnego, prowadziła jako trener co najmniej 5
szkoleń w Szkołach procesowych

realizacja w tej roli co najmniej 4 cykli - procesu edukacyjnego, prowadziła jako trener co najmniej 7
szkoleń w Szkołach procesowych,

realizacja w tej roli co najmniej 5 cykli – procesu edukacyjnego, prowadziła jako trener co najmniej 10
szkoleń w Szkołach procesowych.

….………………………………
( podpis wykonawcy )
…………………………………, dnia ………………………

*należy zaznaczyć właściwy kwadrat
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