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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 
w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia do kwot określonych w przepisach 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówieo 
publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 i Nr 161 poz. 1078 z późn. zm.) na: 
 
Prowadzenie zajęd z języka angielskiego w ramach projektu pn. Baśniowy świat 

1. w Punkcie Przedszkolnym w Kierzu Niedźwiedzim 
2. w Punkcie Przedszkolnym w Grzybowej Górze 

 
na potrzeby projektu pt. „Baśniowy świat” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX – Rozwój wykształcenia  
i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie 
wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 – 
Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej. 
 
Częśd 1. Zamawiający: 
Gmina Skarżysko Kościelne 
ul. Kościelna 2a 
26-115 Skarżysko Kościelne 
NIP: 663-133-84-09; Regon: 291010168 
Telefon/fax. (41) 271 44 66 
e-mail: inwestycje@skarzysko.com.pl 
 
Częśd 2. Tryb udzielenia zamówienia: 
Postępowanie o udzielenie zamówienia, którego dotyczy niniejszy SIWZ, prowadzone jest w trybie 
przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej do kwot określonych w przepisach wydanych 
na podstawie art.11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówieo Publicznych  
(Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 i Nr 161 poz. 1078 z późn. zm.), a w sprawach nieuregulowanych 
ustawą, stosuje się przepisy ustawy z dnia  23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16,  
poz. 93, z późn. zm.). 
 
Użyte w Niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (oraz w załącznikach) terminy 
mają następujące znaczenie: 

1. „ustawa” – ustawa z dn. 29 stycznia 2004r. Prawo zamówieo Publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r. 
Nr 113, poz. 759 ze zm.), 

2. „SIWZ” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,  
3. „zamówienie” – zamówienie publiczne, którego przedmiot został opisany w niniejszej SIWZ,  
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4. „postępowanie” – postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego dotyczy 
niniejsza SIWZ, 

5. „zamawiający” – Gmina Skarżysko Kościelne. 
 
Wykonawca powinien dokładnie zapoznad się z niniejszą SIWZ i złożyd ofertę zgodnie z jej 
wymaganiami.   
 
Częśd 3. Opis przedmiotu zamówienia: 
 
Przedmiotem zamówienia jest realizacja następujących zadao na potrzeby projektu pt. „Baśniowy 
świat” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, 
Działanie 9.1 – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług 
edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 – Zmniejszanie nierówności  
w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej 
 
Prowadzenie zajęd z języka angielskiego 

1. w Punkcie Przedszkolnym w Kierzu Niedźwiedzim 
2. w Punkcie Przedszkolnym w Grzybowej Górze 

 
Zakres zamówienia obejmuje: 

a) Prowadzenie zajęd z języka angielskiego w Punkcie Przedszkolnym w Kierzu Niedźwiedzim  
Zajęcia dla grupy 15 osób w łącznej ilości godzin (60 minutowych): 80  
W roku szkolnym 2010/2011 zajęcia będą odbywad się w  każdy czwartek w godz. 8:00 – 
9:00 lub w innym terminie zaakceptowanym przez Dyrektora SP w Kierzu Niedźwiedzim  

b) Prowadzenie zajęd z języka angielskiego w Punkcie Przedszkolnym w Grzybowej Górze  
Zajęcia dla grupy 15 osób w łącznej ilości godzin (60 minutowych): 80 
W roku szkolnym 2010/2011 zajęcia będą odbywad się w każdy czwartek godz. 12:00-13:00 
lub w innym terminie zaakceptowanym przez Dyrektora SP w Grzybowej Górze  

 
Zajęcia będą prowadzone zgodnie z zaakceptowanym planem zajęd zatwierdzonym przez Radę 
Pedagogiczną. Wykonawca będzie prowadził zajęcia według własnego pomysłu i koncepcji 
programowej, opracuje program zajęd najpóźniej na 5 dni przed rozpoczęciem zajęd. Program zajęd 
musi byd zgodny z treściami programowymi z języka nowożytnego zawartymi w załączniku nr 2 do 
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy 
programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach 
szkół (Dz. U. z 2009 r., Nr 4, poz. 17 z późn. zm.) i będzie akceptowany przez Dyrektorów szkół 
podstawowych przy których działają Punkty Przedszkolne. Wykonawca będzie prowadził 
dokumentację zajęd (listy obecności, dziennik zajęd, zdjęcia, prace uczestników). Wykonawca 
będzie sprawował opiekę nad uczestnikami podczas zajęd. 
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Wspólny słownik CPV: 80 11 00 00-8 usługi szkolenia przedszkolnego 

 80 50 00 00-9 usługi szkoleniowe 
 
Częśd 4. Termin wykonania zamówienia: 
Wymagany i nieprzekraczalny termin realizacji zamówienia dla każdej części: 
od dnia podpisania umowy do dnia 31.07.2012r.  
 
Częśd 5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych 
warunków: 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegad się wykonawcy, którzy: 

1. Spełniają warunek określony w art. 22, ust. 1, pkt. 1 ustawy, dotyczący posiadania 
uprawnieo do wykonywania określonych działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 
nakładają obowiązek ich posiadania.  

2. Spełniają warunek określony w art. 22 ust. 1 pkt. 2 ustawy, dotyczący posiadania wiedzy  
i doświadczenia.  
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, gdy Wykonawca wykaże doświadczenie  
w pracy w zakresie prowadzenia zajęd z języka angielskiego dla dzieci w wieku 
przedszkolnym (np. kserokopia umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej z wyraźnie 
wskazanym zakresem pracy/zlecenia, z którego jednoznacznie wynika, ze Oferent posiada 
doświadczenie w prowadzeniu zajęd z języka angielskiego w pracy z dziedmi przedszkolnymi 
lub zaświadczenie o prowadzaniu zajęd przedszkolnych z języka angielskiego, itp.) 

3. Spełniają warunek określony w art. 22 ust. 1 pkt. 3 ustawy, dotyczący dysponowania 
odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.  
Osobą posiadającą kwalifikacje do nauczania języka angielskiego w przedszkolach jest 
osoba, która spełnia określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia  
12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych dla nauczycieli oraz 
określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnid nauczycieli niemających wyższego 
wykształcenia lub ukooczonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. nr 50, poz. 400  
z późn. zm.) oraz posiadającą doświadczenie w zakresie prowadzenia zajęd z języka 
angielskiego dla dzieci przedszkolnych. 
 

Częśd 6. Wykaz oświadczeo i dokumentów, jakie maja dostarczyd Wykonawcy w celu potwierdzenia 
spełniania warunków udziału w postępowaniu: 
 

1. Oferta przetargowa wykonawcy według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. 
2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu według załącznika nr 2 do 

SIWZ. 
3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania według załącznika nr 3 do 

SIWZ. 
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4. Wykaz osób, które będą uczestniczyd w wykonaniu zamówienia stanowiący załącznik nr 4 
do SIWZ.  

5. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyd w wykonywaniu zamówienia posiadają 
wymagane uprawnienia według załącznika nr 5 do SIWZ. 

6. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków określonych w części 5 SIWZ.  
7. Parafowany projekt umowy stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ. 
8. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej stosuje się odpowiednio przepis § 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 
30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądad Zamawiający od 
Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą byd składane (Dz. U. z 2009 r. Nr 226, 
poz. 1817 z późn. zm.). 

9. Wykonawca może polegad na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 
zdolnych do wykonania Zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów 
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków.  

10. W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia, Wykonawcy 
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego. Powyższe pełnomocnictwo należy załączyd do oferty w formie 
oryginału lub odpisu poświadczonego notarialnie. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia, zostanie wybrana, należy przed zawarciem 
umowy w sprawie zamówienia publicznego, przedstawid Zamawiającemu umowę 
regulująca współpracę tych Wykonawców.  

11. Oferta przedstawiona przez dwa lub więcej podmiotów występujących wspólnie, powinna 
byd podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich partnerów.  

12. Wszyscy partnerzy, wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, będą ponosid 
odpowiedzialnośd solidarną za wykonanie umowy zgodnie z jej postanowieniami. 
Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądad wykonania umowy  
w całości przez partnera kierującego lub od wszystkich partnerów łącznie  lub od każdego  
z osobna, albo też w inny sposób ustalony w umowie konsorcjum.  

13. Spełnienie warunków w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia oraz w zakresie 
dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zostanie rozpatrzone łącznie 
dla podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. Pozostałe 
warunki powinien spełniad osobno każdy z podmiotów wspólnie ubiegających się  
o udzielenie zamówienia publicznego.  

14. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez wykonawcę warunków udziału  
w postępowaniu na zasadzie spełnia/nie spełnia, na podstawie oświadczeo i dokumentów 
złożonych przez wykonawcę wraz z ofertą.  

15. Zamawiający wykluczy z postępowania na podstawie art. 24, ust. 1 i 2 ustawy wykonawców, 
którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu.  
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Częśd 7. Sposoby porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą: 

1. Każdy Wykonawca ma prawo zwrócid się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. 

2. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim. 
3. W postępowaniu o udzieleniu zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje (zwane dalej: „korespondencją”) Zamawiający i Wykonawcy przekazują 
pisemnie. 

4. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują korespondencję za pomocą faksu, każda ze 
stron na żądanie drugiej strony potwierdza fakt jej otrzymania.  

5. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania korespondencji przez Wykonawcę, 
Zamawiający domniema, że korespondencja wysłana przez Zamawiającego na numer faksu 
podany przez Wykonawcę została mu doręczona w sposób umożliwiający zapoznanie się  
z jego treścią. 

6. Zamawiający nie wyraża zgody na przekazywanie korespondencji drogą elektroniczną.  
7. Zamawiający treśd zapytao wraz z wyjaśnieniami przekazuje niezwłocznie Wykonawcom, 

którym przekazał specyfikacje istotnych warunków zamówienia bez ujawniania źródła 
zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej 
stronie. 

8. Wyjaśnienia dotyczące SIWZ udzielane będą z zachowaniem zasad określonych w art. 38 
ustawy PZP. 

9. Uprawniona osoba do kontaktowania się z Wykonawcami: 
Rafał Graczkowski – koordynator projektu tel. 41 343 01 23; tel. kom. 506-366-525,  
e-mail rafalgraczkowski@pro-inspiracja.pl; Fax. 41 271 44 81. 

10. Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienid treśd SIWZ. Zmianę 
SIWZ Zamawiający przekaże niezwłocznie Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz 
zamieści tę zmianę na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Skarżysko Kościelne.  

11. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia  
o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, 
Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym 
przekazano SIWZ oraz zamieści taką informację na stronie Biuletynu Informacji Publicznej 
Gminy Skarżysko Kościelne. 

12. W przypadku rozbieżności pomiędzy SIWZ, a treścią udzielonych wyjaśnieo i zmian, jako 
obowiązującą należy przyjąd treśd informacji zawierającej późniejsze oświadczenie/ 
wyjaśnienia Zamawiającego.  

13. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia treści 
SIWZ. 
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Częśd 8. Wymagania dotyczące wadium: 
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium. 
 
Częśd 9. Termin związania ofertą: 

1. Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni od daty terminu składania ofert. 
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyd termin związania 

ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu 
związania ofertą zwrócid się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego 
terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.  

 
Częśd 10. Opis sposobu przygotowania oferty 

1. Ofertę należy złożyd w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  
2. Treśd oferty musi byd zgodna z SIWZ. 
3. Ofertę należy złożyd w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie i zabezpieczyd w sposób 

uniemożliwiający zapoznanie się z jej zawartością bez naruszania zabezpieczeo przed 
upływem terminu otwarcia ofert. 

4. Na kopercie należy umieścid nazwę i dokładny adres Zamawiającego, nazwę i dokładny  
adres Wykonawcy oraz napis: 

 
„Przetarg nieograniczony: 
Prowadzenie zajęd z języka angielskiego dla projektu pt. „Baśniowy świat” 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki. 
Nie otwierad do dnia 17 lutego 2011 r. do godz. 9:30” 
 

5. Wykonawca może złożyd tylko jedną ofertę, w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
6. Ofertę należy sporządzid na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ). 
7. Ofertę należy złożyd w języku polskim, czytelną i trwałą techniką, w formie 

uniemożliwiającej jej zdekompletowanie. Każdy dokument składający się na ofertę  
lub złożony wraz z ofertą sporządzony w innym języku niż polski musi byd złożony wraz  
z tłumaczeniem na język polski. 

8. Oferta powinna zawierad wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia. 
9. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
10. Wykonawca obowiązany jest przygotowad ofertę zgodnie z wymaganiami specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. 
11. Wszystkie ceny powinny byd podane w złotych polskich. 
12. Wymagane dokumenty należy przedstawid w formie oryginałów albo kserokopii. 

Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą byd opatrzone klauzulą: „ZA ZGODNOŚD  
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Z ORYGINAŁEM" i poświadczone za zgodnośd z oryginałem przez osoby uprawnione do 
reprezentowania Wykonawcy. 
Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii 
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu 
jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

13. Wszystkie kartki oferty powinny byd ponumerowane.  
14. Zaleca się, aby każda strona zawierająca jakąkolwiek treśd była podpisana lub parafowana 

przez Wykonawcę.  
15. Oferta musi byd podpisana przez Wykonawcę, tj. osobę (osoby) reprezentujące Wykonawcę, 

zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę (osoby) 
upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.  

16. Wszelkie zmiany naniesione przez Wykonawcę w treści oferty po jej sporządzeniu muszą 
byd parafowane przez Wykonawcę.  

17.  Wykonawca może złożyd tylko jedną ofertę, która sporządzona może byd dla dowolnej ilości 
części zamówienia. W przypadku, gdy Wykonawca złoży więcej niż 1 ofertę lub złoży ofertę 
wariantową, spowoduje to odrzucenie ofert złożonych przez Wykonawcę.  

18. Wykonawca może wprowadzid zmiany lub wycofad złożoną przez siebie ofertę pod 
warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub 
wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie o wprowadzaniu 
zmian lub wycofaniu oferty musi byd dokonane i oznaczone jako „zmiana oferty złożonej  
w odpowiedzi na przetarg nieograniczony na prowadzenie zajęd z języka angielskiego  
w ramach projektu pn. „Baśniowy świat” współfinansowanego ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Złożenie oferty 
zmieniającej będzie równoznaczne z wycofaniem poprzednio złożonej oferty. W takim 
przypadku procedurze otwarcia ofert podlegad będzie wyłącznie oferta zmieniająca. Oferta 
poprzednio złożona zostanie Wykonawcy zwrócona.  

19. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa  
w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których 
wykonawca zastrzega, że nie mogą byd udostępnianie innym uczestnikom postępowania, 
muszą byd oznaczone przez wykonawcę klauzulą „Informacje stanowiące tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11, ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji”.  
Zaleca się, aby informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa były trwale spięte  
i oddzielone od pozostałej (jawnej) części oferty.  
Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86, ust. 4 ustawy.  
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Częśd 11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: 
 

1. Oferty należy złożyd w siedzibie Zamawiającego: 
Gmina Skarżysko Kościelne/Urząd Gminy Skarżysko Kościelne 
ul.  Kościelna 2a, 26-115 Skarżysko Kościelne  
do dnia 17 lutego 2011 r. do godz. 09:00 

 
2. Oferty można składad w godzinach: poniedziałek (8:00-16:00), wtorek-piątek (7:30-15:30) 

na sekretariacie Urzędu Gminy Skarżysko Kościelne (ul. Kościelna 2a, 26-115 Skarżysko 
Kościelne). 

3. Oferty złożone po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego 
na wniesienie protestu. 

4. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 17 lutego 2011 r. o godz. 09:30 w siedzibie Biura 
Projektu: 
Gmina Skarżysko Kościelne/Urząd Gminy Skarżysko Kościelne 
ul.  Kościelna 2a, 26-115 Skarżysko Kościelne  
Pokój nr 106 

5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyd 
na sfinansowanie zadania. 

6. Decydujące znaczenie dla zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu 
oferty na sekretariat Urzędu Gminy Skarżysko Kościelne, a nie data jej wysłania przesyłką 
pocztową lub kurierską.  

7. Informacje ogłoszone w trakcie publicznego otwarcia ofert zostaną udostępnione 
nieobecnym Wykonawcom na ich wniosek.  

8. Oferty złożone po terminie zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcom bez otwierania.  
 
Częśd 12. Opis sposobu obliczenia ceny oferty: 
 

1. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej SIWZ, powinien 
w cenie ofertowej ująd wszelkie koszty związane z wykonywaniem przedmiotu zamówienia, 
niezbędne do prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia (w przypadku 
umów cywilno-prawnych również należne składki ZUS ze strony pracodawcy). 

2. Wykonawca poda w Formularzu Ofertowym kwotę podatku od towarów i usług (VAT) – 
jeżeli dotyczy.  

3. Cena oferty winna byd wyrażona w złotych polskich (PLN).  
4. W złotych polskich będą prowadzone również rozliczenia pomiędzy Zamawiającym  

a Wykonawcą. 
5. Ostateczna cena oferty powinna byd zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku. 

 



 
Gmina Skarżysko Kościelne/Urząd Gminy Skarżysko Kościelne 
Ul. Kościelna 2A, 26-115 Skarżysko Kościelne 
Tel. 41 271 44 66, Fax. 41 271 44 81 
 

Projekt realizowany na podstawie umowy ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach 

 

 

 

 

                          

 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 
Częśd 13. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz  
z  podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert: 
 
Zamawiający dokona oceny złożonych ofert dla każdej części osobno. Przy wyborze oferty 
Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: 
- cena oferty – 100%, 
oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę punktów, wynik będzie traktowany jako wartośd 
punktowa oferty. 
 
Zastosowany wzór do obliczenia punktowego: 
                        cena najniższa 
cena  oferty = ---------------------- x 100 pkt. 
                        cena badana 
gdzie:  
cena najniższa – najniższa wartośd brutto spośród ofert nieodrzuconych, 
cena badana – wartośd brutto oferty badanej. 
 
W przypadku, dwóch lub więcej Wykonawców, którzy uzyskali 100 pkt. na dane zadanie 
przeprowadza się z tymi Wykonawcami rozmowę kwalifikacyjną na podstawie, której Zamawiający 
wybiera Wykonawcę na podstawie przedłożonych Wykonawcom kryteriów.  
 
Sposób badania ofert  
W toku badania oferty i oceny ofert Zamawiający może żądad od wykonawców wyjaśnieo 
dotyczących treści złożonych ofert.  
Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu 
zamówienia, zwróci się do wykonawcy o udzielenie wyjaśnieo dotyczących elementów oferty 
mających wpływ na wysokośd ceny.  
 
Zamawiający poprawi w ofercie: 

1. oczywiste omyłki pisarskie; 
2. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek; 
3. inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian  

w treści oferty. 
 
Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę, którego oferta została poprawiona – może to 
dokonad drogą e-mailową. 
Zamawiający może także wezwad do wykonania w/w czynności Wykonawcę np. drogę e-mailową 
na adres wskazany w ofercie.  
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Częśd 14. Informacje o formalnościach jakie powinny zostad dopełnione po wyborze oferty w celu 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego: 
 
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców,  
którzy złożyli oferty o: 

1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo 
miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru 
oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy 
wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym 
kryterium oceny ofert i łączną punktację; 

2. wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; 
3. wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając 

uzasadnienie faktyczne i prawne - jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu 
nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę; 

4. terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie 
zamówienia publicznego może byd zawarta. 

 
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje, o których 
mowa w pkt. 1-4, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Skarżysko Kościelne oraz w miejscu 
publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 
 
Osoby reprezentujące Wykonawcę przy zawarciu umowy powinny posiadad dokumenty 
potwierdzające ich umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, o ile umocowanie to nie będzie 
wynikad z dokumentów załączonych do oferty.  
 
Częśd 15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 
Zamawiający nie przewiduje zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 
Częśd 16. Istotne dla stron postanowienia, ogólne warunki umowy albo wzór umowy: 
 
Istotne dla stron postanowienia: 

1. Zamawiający będzie upoważniony do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, 
jeżeli  Wykonawca nie świadczy lub nienależycie świadczy usługi objęte umową, lub nie 
stosuje się do uzasadnionych uwag Zamawiającego. 

2. W przypadku nieterminowej wypłaty wynagrodzenia nie z winy Zamawiającego, 
Wykonawca zobowiązuje się do nie naliczania odsetek karnych.  

3. Zamawiający potrąci z wynagrodzenia zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych 
oraz należne składki wynikające z ustawy o ubezpieczeniu społecznym oraz z ustawy  
o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym - o ile zajdzie prawny obowiązek potrącania 
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składek w tym zakresie (dot. osoby fizycznej nie będącej przedsiębiorcą). 
 
Zamawiający przewiduje zmiany umowy w formie pisemnej w następujących przypadkach: 

1. jeżeli wystąpiły okoliczności, których przy dołożeniu należytej staranności strony na dzieo 
podpisania umowy przewidzied nie mogły, a wynikają one ze zmian przepisów prawa, które 
nastąpiły w czasie realizacji zamówienia, 

2. jeżeli zajdzie koniecznośd przedłużenia okresu realizacji Projektu, stosownie do zmian 
harmonogramu rzeczowo-finansowego. Termin realizacji umowy wydłuża się o okres 
wydłużenia realizacji Projektu. 

3. wykonawca może dokonad wymiany osób delegowanych do wykonania przedmiotu umowy  
(nie jest natomiast możliwa zmiana samego Wykonawcy). W takiej sytuacji Wykonawca 
wskaże zamawiającemu osobę o wiedzy i doświadczeniu i wykształceniu nie niższym, od 
wymaganego na mocy SIWZ.  

4. Zamawiający dopuszcza możliwośd zmiany umowy w zakresie zmiany terminów realizacji 
zadania, w sytuacji wystąpienia zdarzeo natury losowej tj. zdarzeo nagłych, zewnętrznych, 
które są niezależne od Zamawiającego i Wykonawcy, które stanowią przeszkodę w realizacji 
umowy wg pierwotnych terminów, a których nie można było przewidzied, ani im zapobiec 
(siła wyższa). 

 
Częśd 17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej: 
 

1. Środkami ochrony prawnej, określonymi w Dziale VI ustawy są odwołanie i skarga do sądu. 
2. Środkami ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma 

lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieś szkodę w 
wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.  

3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również 
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy. 

4. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności 
Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzieleniu zamówienia lub zaniechania 
czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 

5. W niniejszym postępowaniu, ze względu na wartośd zamówienia, odwołanie przysługuje 
wyłączenie wobec czynności: 

 opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu, 

 wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 

 odrzucenia oferty odwołującego.  
6. Odwołanie powinno wskazywad czynności lub zaniechanie czynności Zamawiającego,  

której zarzuca się niezgodnośd z przepisami ustawy, zawierad zwięzłe przedstawienie 
zarzutów, określad żądanie oraz wskazywad okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające 
wniesienie odwołania.  

7. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo 
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elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za 
pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.  

8. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do 
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznad się z treścią odwołania przed 
upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie kopii nastąpiło przed upływem 
terminu do jego wniesienia za pomocą faxu. 

9. Odwołanie w postępowaniu wnosi się w następujących terminach: 
a. 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego 

wniesienia – jeżeli zostały przesłane za pomocą faxu; w terminie 10 dni – jeżeli zostały 
przesłane w formie pisemnej. 

b. odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, oraz wobec postanowieo SIWZ wnosi się 
w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówieo Publicznych lub 
zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej, 

c. odwołania wobec czynności innych niż określone w pkt. a) i b) wnosi się w terminie 5 dni od 
dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąd 
wiadomośd o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.  

10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania 
odwoławczego przysługuje skarga do sądu.  

11. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego właściwego dla siedziby lub miejsca zamieszkania 
Zamawiającego.  

12. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od 
dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izbie Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis 
przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest 
jednoznaczne z jej wniesieniem.  

 
Częśd 18. Pozostałe informacje: 
 

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej. 
2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
3. Zamawiające nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.  
4. Zamawiający  dopuszcza składanie ofert częściowych.  
5. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
6. Zamawiający nie przewiduje rozliczeo w walutach obcych. 
7. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówieo uzupełniających. 
8. Zamawiający nie przewiduje wymagao, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Prawo 

zamówieo publicznych. 
 
Częśd 19. Postanowienia koocowe: 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją obowiązują przepisy ustawy Prawo zamówieo 
publicznych i inne obowiązuje przepisy prawa. 
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Częśd 20.  Załączniki stanowiące integralną częśd Specyfikacji (SIWZ) 
Załącznik nr 1 – Oferta przetargowa  
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 
Załącznik nr 4 – Wykaz osób  
Załącznik nr 5 – Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyd w wykonywaniu zamówienia 
posiadają wymagane uprawnienia.  
Załącznik nr 6 - Wzór umowy  


