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

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 16 grudnia 2011 r. w sprawie średniego kursu
złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych
(Dz. U. Nr 282 poz. 1650).
III. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie obowiązków koordynatora projektu pn.: "COOL – ciekawi,
otwarci, odważni licealiści”.
2. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień:
kod
CPV 79421000– 1
usługi zarządzania projektem inne niżw zakresie robót budowlanych
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie obowiązków koordynatora projektu pn.: "COOL – ciekawi,
otwarci, odważni licealiści”. Do obowiązków Koordynatora Projektu będzie należało:
3.1. Nadzór nad prawidłową realizacją projektu, zgodnie z wymaganiami PO KL oraz obowiązującymi
przepisami krajowymi, w oparciu o Umowę o dofinansowanie wraz z załącznikami,
3.2. Koordynowanie wszelkich działań w sferze organizacyjnej i finansowej projektu,
3.3. Nadzór nad terminowym i zgodnym z budżetem projektu wydatkowaniem środków,
3.4.Nadzór nad prawidłową realizacją zadań przez wszystkie osoby zatrudnione na rzecz projektu
zgodnie z zawartymi umowami (potwierdzenie wykonanych zadań pod względem merytorycznym),
3.5. Nadzór nad opracowaniem dokumentacji związanej z realizacją projektu,
3.6. Koordynowanie prawidłowej realizacji działań związanych z organizacją spotkań informacyjnych,
3.7. Wybór kadry, podział obowiązków, współpraca z personelem zarządzającym i merytorycznym,
3.8. Koordynowanie organizacji i dokumentowania spotkań zespołu projektowego (spotkania zespołu 1
raz w miesiącu, komunikacja codzienna – bezpośrednia, mailowa, telefoniczna),
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3.9. Koordynowanie organizacji i przebiegu monitoringu poszczególnych działań oraz ewaluacji projektu,
3.10. Koordynowanie działań w zakresie promocji projektu,
3.11. Stały kontakt z Opiekunem projektu z Instytucją Pośredniczącą – Urzędem Marszałkowskim
Województwa Warmińsko - Mazurskiego,
3.12. Obowiązkowy udział podczas audytu, kontroli merytorycznych i finansowych projektu,
3.13. Dokonywanie innych czynności zastrzeżonych do kompetencji koordynatora.
Głównym celem pracy jest zrealizowanie projektu zgodnie z założeniami wniosku o dofinansowanie,
terminowo, zgodnie z zaplanowanym budżetem przy zapewnieniu kwalifikowalności wszystkich
wydatków oraz zgodności z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego.
4. Dodatkowe wymagania od Wykonawcy
4.1. Wykonawca realizujący przedmiot zamówienia nie może być zatrudniony ( dot. wyłącznie osób
zatrudnionych w instytucjach uczestniczących w realizacji PO KL na podstawie stosunku pracy) w
instytucjach uczestniczących w realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki tj. Instytucji
Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej, Instytucji wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia),
Regionalnych Ośrodkach EFS, Krajowej Instytucji wspomagającej, chyba że nie zachodzi konflikt
interesów ani podwójne finansowanie.
5. Wymaga się, aby Wykonawca:
- posiadał wiedzę i kompetencje w zakresie zarządzania projektami,
- znał zasady kwalifikowalności wydatków w programie PO KL,
- znał zasady stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
6. Wymiar czasu pracy dla Koordynatora Projektu zaplanowano na 0,5 etatu tj. średnio 84 h w miesiącu
przez 20 miesięcy.
7. Zamawiający zastrzega, iż przedstawiona ilość godzin jest ilością maksymalną i tylko do takiej ilości
Wykonawca może otrzymać wynagrodzenie.
8. Rozliczenie usługi za faktycznie przepracowane godziny i zaewidencjonowane w Karcie czasu pracy
będzie następowało miesięcznie na podstawie wystawionych faktur VAT/rachunków,
9. Zapłata nastąpi w terminie do 14 dni od daty wystawienia faktury VAT/rachunku za przepracowany
poprzedni miesiąc.
10. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza realizować przedmiot zamówienia z udziałem
Podwykonawców, zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie część zamówienia, której
wykonawca powierza podwykonawcy.
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IV. Termin wykonania zamówienia
1.Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy do 30.06.2015,
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:

Lp.

Warunek udziału
w postępowaniu
na podstawie art.
22 ustawy Pzp

Opis sposobu dokonania oceny spełniania
warunku na podstawie art. 22 ustawy Pzp.

Dokument potwierdzający
spełnianie warunku
udziału w postępowaniu na
podstawie art. 44 ustawy
Pzp i/lub Rozporządzenia
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Prezesa Rady ministrów w
sprawie dokumentów,
jakich może żądać
zamawiający od
wykonawcy, oraz form, w
jakich te dokumenty mogą
być składane

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

3.

Dysponowanie
odpowiednim
potencjałem
technicznym oraz
osobami zdolnymi
do
wykonywania
zamówienia.

4.

Sytuacji
ekonomicznej i
finansowej.

5.

Brak podstaw do
wykluczenia.

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli
wykonawca wykaże, że dysponuje i/lub będzie
dysponował min. 1 osobą, która będzie
uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, osoba ta
powinna posiadać co najmniej:
- wykształcenie wyższe,
- pracowała lub pracuje co najmniej dwa lata w
jednostce finansów publicznych,
-posiadać doświadczenie w realizacji min. 1
projektu; należy podać: nazwę projektu, czas
realizacji projektu, przez kogo finansowany/
współfinansowany, zajmowane stanowisko w
projekcie.

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 Barbara Przeradzka - Martko – Dyrektor w Zespole Szkół im. C. K.
Norwida 56/472 60 22

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) informacja o przynależności do grupy kapitałowej z art. 26 ust. 2 d Pzp – załącznik nr 5
d) Pełnomocnictwo w przypadku, gdy osobę upoważnioną do podpisywania dokumentów
reprezentuje pełnomocnik. Pełnomocnictwo musi być dołączone w formie oryginału lub
poświadczone za zgodność z oryginałem kopii przez notariusza.
2) Wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca.
3) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym, techniką gwarantującą brak
możliwości zmiany tekstu.
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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. Zaleca się , aby wszystkie karty oferty wraz z załącznikami były
ponumerowane.
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) W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( Dz. U. z 2003r.,
Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) Wykonawca powinien to wyraźnie zastrzec w ofercie i odpowiednio
oznaczyć zastrzeżone informacje. Wskazane jest wyodrębnienie dokumentów zawierających
zastrzeżone informacje i opatrzenie ich napisem „ Tajemnica przedsiębiorstwa”
12) Nie podlegają zastrzeżeniu informacje obejmujące: nazwę (firmę) oraz adres Wykonawcy, informacje
dotyczące ceny oferty, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności.
13) 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
14) 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:
„Pełnienie obowiązków koordynatora projektu pn.: "COOL – ciekawi, otwarci, odważni licealiści"
nie otwierać przed 2 stycznia 2014 r. godz. 1000
15)Wykonawca, przed upływem terminu do składania ofert, może zmienić lub wycofać
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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”.
16) 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
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 02 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 02 stycznia 2014 r. o godz. 1000
4) Otwarcie ofert jest jawne.

XII. Opis sposobu obliczenia ceny
1) Ceną ofertową jest cena jednostkowa za realizację godziny pracy na rzecz projektu, należy ją wpisać
na „ Formularzu ofertowym” cyfrowo i słownie, a w rubryce cena 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 1 godzinę.
2) Podana cena ma charakter ryczałtowy, jest ostateczna i Zamawiający nie poniesie żadnych
dodatkowych kosztów związanych z realizacją zamówienia.
3) Wynagrodzenie wykonawcy będzie wypłacane w ratach miesięcznych, na podstawie
zaewidencjonowanych godzin pracy przedstawionych i zatwierdzonych przez Zamawiającego w
karcie czasu pracy.
4) Wynagrodzenie będzie obliczone jako iloczyn przedstawionych w karcie czasu pracy godzin i ceny
oferty brutto.
5) W przypadku kiedy osobami świadczącymi usługi będą pracownicy Zamawiającego, wynagrodzenie
wykonawcy zostanie umownie pomniejszone o należne składki ZUS, które pracodawca zobowiązany
zostanie odprowadzić na podstawie art. 8 ust. 2a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.
6) Maksymalna ilość godzin przewidziana w projekcie i możliwa do rozliczenia wynosi 1 680.
XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z
podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
2) Przy ocenie ofert zastosowanie będzie miało następujące kryterium :
cena
100 %
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2) Sposób oceny ofert nie podlegających odrzuceniu :
Oferta z najniższą ceną w danej części, otrzyma najwyższą liczbę punktów (100). Pozostałym
ofertom, przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów, wg
wzoru
Cmin
Kc = ------ x 100
Cbad
gdzie :
Kc – ilość punktów w kryterium cena
Cmin – najniższa cena spośród ofert nie podlegających odrzuceniu
Cbad – cena oferty badanej
3) 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.
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 dostarczy Zamawiającemu dokumenty
potwierdzające jednoznacznie i bez pozostawiania wątpliwości wykształcenie, kwalifikacje i
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doświadczenie osób wymienionych w ofercie jako te, które będą odpowiedzialne za świadczenie
usług ( wymienione w załączniku nr 4 ).
9. Nie przedłożenie w/w dokumentów poczytane zostanie za odstąpienie Wykonawcy od zawarcia
umowy z przyczyn leżących po jego stronie.
XV.
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Zamawiający nie będzie żądał od wybranego Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania
umowy.
XVI. Warunki umowy
1)
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.
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.
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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.
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 nie 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,
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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 „Pełnienie obowiązków koordynatora
projektu pn.: "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:…………………...……..………………………………………………….
3. 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 określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i
zobowiązuję się, w przypadku wyboru oferty złożonej przez reprezentowaną firmę, do zawarcia
umowy 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/
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10. Załącznikami do niniejszej oferty są: (wymienić)
1/ ……………………………………………………………………………………………………
2/ …………………………………………………………………………………………………
3/.......................................................................................................................................
4/..........................................................................................................................................
5/..........................................................................................................................................

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

*niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 2 do SIWZ

Oświadczenie

Wykonawcy

Imiona i Nazwisko upoważnionego przedstawiciela wykonawcy ...................................................
w imieniu:
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

Imiona i Nazwisko upoważnionego przedstawiciela wykonawcy ...................................................
w imieniu:
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;
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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
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 „Pełnienie
obowiązków koordynatora projektu pn.: "COOL – ciekawi, otwarci, odważni licealiści"
oświadczam, iż dysponuję i/lub będę dysponował następującym potencjałem kadrowym:

Minimalne
wymagania
do
spełnienia
Lp.

Imię i
nazwisko

Wykształcenie
należy podać
datę nadania,
przez kogo
oraz w jakim
zakresie

Doświadczenie w realizacji
projektów – nazwa projektu,
czas realizacji projektu, przez
kogo
finansowany/współfinansowany,
zajmowane stanowisko w
projekcie

Podstawa do
dysponowania

Podpisano:

.....................................................................................
(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:
„Pełnienie obowiązków koordynatora projektu pn.: "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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