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Miasto Jordanów                                                       

ul. Rynek 1                                                                     

34-240 Jordanów 

 

Numer postępowania: MOPS.271.P.1.2019 

 

 

 

 

 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 

Dla przetargu nieograniczonego na usługę zorganizowania i przeprowadzenia zajęć specjalistycznych 

przeprowadzanego zgodnie z przepisami ustawy  

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) 

 

 

 

 

Przedmiot zamówienia: 

 

„Usługa zorganizowania i przeprowadzenia zajęć specjalistycznych dla uczestników  Projektu „Placówka 

Wsparcia Dziennego  - prawie jak w domu” 

 

 

 

 

 

 

 

Zatwierdzam: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jordanów, 10.09.2019 
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Rozdział 1 

NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

 

Nazwa 

Zamawiającego:  
Miasto Jordanów 

Adres:  ul.  Rynek 1 

34-240 Jordanów  

REGON:  491893227 

NIP:  552-15-79-821 

 

Realizator- odbiorca  
 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

Adres ul. 3 Maja 2 

34-240 Jordanów  

 

Strona internetowa:  
 

mops.jordanow.pl 

E-mail:   mops.jordanow@pro.onet.pl 

Tel.: 182675573 

Fax: 182675573 

Godziny urzędowania:  pon. –pt.  7.30 do 15.30 

 

Rozdział 2 

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

 

1. Do udzielenia zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, ze zm.), zwanej dalej „Pzp” oraz w sprawach nieuregulowanych ustawą, przepisy 

ustawy - Kodeks Cywilny. 

2. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy Pzp dla wartości 

zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 

3. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu: 

- Biuletyn Zamówień Publicznych, 

- strona internetowa Zamawiającego –– mops.jordanow.pl 

- tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego. 

4. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania procedury, o której mowa w art. 24aa ustawy Pzp. 

Zamawiający może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy Wykonawca, którego oferta została 

oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

 

Rozdział 3 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1.    Przedmiotem zamówienia jest usługa zorganizowania i przeprowadzenia zajęć specjalistycznych dla uczestników  

projektu w ramach zadania pn: „Placówka Wsparcia Dziennego  - prawie jak w domu” dofinansowanego w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 

9. Region spójny społecznie Działanie 9.2, Poddziałanie 9.2.1, z Europejskiego Funduszu Społecznego.  

 

2.     Przedmiot zamówienia został podzielony na części: 
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Część 1-  zajęcia  psychoeduakcyjne 

Przedmiotem zamówienia jest usługa zorganizowania i przeprowadzenia zajęć specjalistycznych: 

psychoeduakcyjnych dla uczestników projektu „Placówka Wsparcia Dziennego - prawie jak w domu”   

mających na celu  wspieranie funkcjonowania społeczno-emocjonalnego. 

Zamówienie obejmuje zorganizowanie i prowadzenie zajęć o łącznej liczbie: 200 godzin zajęć w latach 2019, 

i 2020 / tj. 100 h rocznie/,  które obejmować będą: 

• 1 x w tygodniu zajęcia grupowe po 2 h na  każdą grupę / przewidywane 4 grupy  do 5 osób/ 

• 1x w tygodniu po 1 h terapia indywidualna,  

• 1x w miesiącu 1 h konsultacje dla rodziców.  

Liczba godzin poszczególnych zajęć będzie ulegała zmniejszeniu lub zwiększeniu w zależności                                   

od indywidualnego planu wsparcia opracowanego dla każdego uczestnika projektu.   

 

Część 2 – indywidualne  konsultacje psychologiczne. 

 

Przedmiotem zamówienia jest usługa zorganizowania i przeprowadzenia indywidualnych konsultacji 

psychologicznych dla uczestników  projektu „Placówka Wsparcia Dziennego - prawie jak w domu”. 

Zamówienie obejmuje pełnienie dyżurów w „Placówce Wsparcia Dziennego - prawie jak w domu”    

minimum 2 razy w tygodniu po 3 h na łączną liczbę: 250 godzin zajęć w latach 2019, i 2020. Indywidualne 

konsultacje polegały będą na udzielaniu  poradnictwa dla dzieci  i młodzieży, ich rodziców oraz   personelu 

pracującego z uczestnikami  projektu. 

Dla celów niniejszego zamówienia przyjmuje się iż 1 h (jedna godzina) zajęć = 60  minutom. 

 

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert na wybraną część zamówienia, na kilka lub na wszystkie części. 

4. Zamawiający nie przewiduje: 

a) składania ofert wariantowych, 

b) udzielenia zamówienia na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp, 

c) zawarcie umowy ramowej, 

d) ustanowienie dynamicznego systemu zakupów, 

e) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 

5. Generalne zasady uczestnictwa w postępowaniu: 

a) Ofertę może złożyć osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości 

prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie, o ile spełniają warunki określone w ustawie Pzp oraz 

niniejszej SIWZ  

b) Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na wybraną część zamówienia, na kilka lub na 

wszystkie części. 

6. Przedmiot zamówienia zakwalifikowano do CPV (w odniesieniu do wszystkich części zamówienia):   

85121270-6 Usługi psychiatryczne lub psychologiczne 
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7. Do obowiązków Wykonawcy dla wszystkich części należy: 

1) Wykonanie usług składających się na przedmiot zamówienia z należytą starannością, zgodnie  

z  SIWZ  i obowiązującymi przepisami prawa; 

2) Współpraca z rodzicami/opiekunami prawnymi i środowiskiem uczestników projektu. 

3) Dokumentowanie na bieżąco, prowadzonych przez Wykonawcę, zajęć, warsztatów, terapii w postaci list 

obecności oraz dzienników zajęć (lekcji) wykorzystywanych w procesie nauczania w oświacie w celu bieżącego 

sprawdzania obecności na prowadzonych zajęciach – dzienniki zajęć zapewnia Wykonawca. 

4) Dokumentowanie na bieżąco, przekazanych uczestnikom materiałów w postaci list odbioru materiałów                              

i przekazywanie ich Kierownikowi PWD. 

5) Wspomaganie promocji i ewaluacji projektu – informowanie o współfinansowaniu Projektu i niniejszej umowy 

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz współpraca z Kierownikiem PWD w mierzeniu 

postępów uczniów w zakresie realizacji celów (głównych i szczegółowych) rezultatów Projektu. 

6) Gromadzenia wytworów prac uczestników projektu. 

7) Ponoszenie odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie. 

8)  Przestrzeganie regulaminu szkoły i pracowni, w której prowadzone będą zajęcia. 

9) Przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych w stosunku do uczestników Projektu. 

7A.  Do obowiązków wykonawców dla części 1 dodatkowo  należy: 

1) Opracowanie programu i planu pracy dla poszczególnych zajęć, warsztatów, terapii dla danej grupy 

uczestników (program winien zawierać: cel ogólny i cele szczegółowe, treści nauczania (formy realizacji), 

procedury osiągania celów (metody, formy, środki dydaktyczne) przewidywane osiągnięcia (oczekiwane 

efekty), sposób ewaluacji efektów realizacji zajęć). Przygotowanie ankiet ewaluacyjnych. Projekt programu 

pracy Wykonawca obowiązany jest przedłożyć  Kierownikowi Placówki Wsparcia Dziennego (dalej: PWD) do 

uzgodnienia i zatwierdzenia go nie później niż 2 dni przed rozpoczęciem zajęć;  

2) Prowadzenie zajęć (wg przewidzianej liczby godzin lekcyjnych i ich harmonogramu) przez osoby posiadające 

kwalifikacje wymagane do nauczania danej grupy tematycznej. Dokonywanie  ewaluacji   postępów uczniów w 

odniesieniu do kryteriów założonych indywidualnym planie wsparcia  i przedstawienia ich Kierownikowi PWD 

przynajmniej co 6 miesięcy. Indywidualna ocena poziomu wiedzy uczestników zajęć powinna być 

przeprowadzana na początku, w trakcie i na zakończeniu udziału w zajęciach 

8. Zatrudnienie na umowę o pracę: 

a) Stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę  

(i Podwykonawcę) na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie przedmiotu 

zamówienia jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy: 

b) Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontrolowania zatrudnienia osób przez cały okres realizacji 

przedmiotu zamówienia. 
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c) Wykonawca każdorazowo na wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest do okazania dokumentów 

potwierdzających powyższy wymóg zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę: 

 oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno 

zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia 

oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie 

umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz 

podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy; 

 poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię 

umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy 

ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres 

obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób 

zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami w 

zakresie ochrony danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje 

takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do 

zidentyfikowania; 

 zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub 

podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie 

umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

 poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię 

dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, 

zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie  

z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie 

podlega anonimizacji. 

 

Szczegółowe informacje dotyczące zatrudnienia osób na umowę o pracę, kontroli przez zamawiającego oraz sankcji z 

tytułu niespełnienia powyższego warunku, o którym mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, zostały zawarte w projekcie 

umowy – załącznik SIWZ nr 6. 

 

Rozdział 4 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 

 Zamówienie będzie realizowane w latach 2019-2020. Termin zakończenia realizacji zamówienia to: 

31.12.2020 r. 

 Zajęcia w Placówce  Wsparcia Dziennego odbywać się będą w godzinach pracy Placówki tj. od 14 do 19. 

 O wystąpieniu okoliczności mogących wpłynąć na zmianę terminu Wykonawca winien jest poinformować 

Zamawiającego na piśmie. 

 

Rozdział 5 

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają 

warunki udziału w postępowaniu. 
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2. Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawcę, jeżeli zaistnieje którakolwiek  

z przesłanek określona w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy również 

na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1, 2 i 4  ustawy Pzp. 

3. Warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp, dotyczące: 

a) kompetencji i uprawnień do prowadzenia określonej działalności, o ile wynika to z odrębnych przepisów –

Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych 

uprawnień. 

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie określa wymogów dotyczących spełniania tego 

warunku. 

c) zdolności technicznej lub zawodowej: 

 

W postępowaniu może wziąć udział Wykonawca, który wykaże że dysponuje lub będzie dysponował minimum                              

1 osobą co do każdej części zamówienia zdolną do wykonania zamówienia, która spełnia łącznie poniższe warunki: 

 

legitymuje się dyplomem ukończenia wyższych studiów lub wyższych studiów magisterskich, odpowiadających 

realizowanym zajęciom, terapiom lub warsztatom, tj. posiada wykształcenie uprawniające do prowadzenia zajęć 

będących przedmiotem zamówienia. Wymagane kwalifikacje określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 

dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. 2017 r., poz. 

1575), przy czym stawiane są dodatkowo szczegółowe wymogi: 

-   dla część 1:  wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia lub terapia pedagogiczna i posiada 

udokumentowane co najmniej roczne doświadczenie w zakresie realizacji zajęć, objętych przedmiotem 

zamówienia, o które się ubiega, 

-   dla części 2:  wykształcenie wyższe na kierunku psychologia lub ukończone kierunkowe studia podyplomowe. 

 

4. Poleganie na potencjale innych podmiotów: 

4.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach 

oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub 

zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego 

łączących go z nim stosunków prawnych. 

4.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że 

realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając 

zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji 

zamówienia. 

4.3. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe 

pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie 

zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt. 1, 2 i 4 ustawy 

Pzp.  

4.4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 

Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji 

których te zdolności są wymagane. 

4.5. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z 

podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą 

wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 
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4.6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu, o którym mowa w 4.1 nie potwierdzają spełnienia przez 

Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, 

Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 

- zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

- zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub 

zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp. 

 

5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa w pkt 

3 niniejszego Rozdziału zostaną spełnione wyłącznie jeżeli chociaż jeden z Wykonawców lub podmiotów 

udostępniających zasoby spełni warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub 

zawodowej. 

 

Rozdział 6 

WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE WARUNKÓW 

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA 

 

1. W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 

postępowaniu Wykonawca dołącza do oferty aktualne na dzień składania ofert:  

1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, którego wzór stanowi załącznik SIWZ nr 2; 

(W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia oświadczenie 

składają wspólnie, podpisane przez Pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, lub 

łącznie przez każdego z wykonawców składających ofertę wspólną.); 

2) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, którego wzór stanowi załącznik SIWZ  nr 3; 

(W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie składa każdy z 

Wykonawców oddzielnie.). 

2. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia informacji na stronie internetowej mops.jordanow.pl,                     

o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, zgodnie ze 

wzorem określonym w załączniku SIWZ nr 4. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić 

dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia. 

(W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie składają każdy  

z Wykonawców oddzielnie.) 

3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, 

do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i 

dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. 

4. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia  

i dokumenty:  

a) braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 24 ust. 1 i 

ust. 5 pkt.1, 2 i 4  ustawy Pzp: 

(W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokumenty te składa każdy  

z Wykonawców oddzielnie.) 
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b) spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp: 

(W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokumenty te składa przynajmniej jeden 

z Wykonawców.) 

 wykaz osób określonych w rozdziale 5 pkt. 3 - c, które zostały skierowane przez niego do realizacji 

zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, 

doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych 

przez nie czynności, oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik SIWZ                  

nr 5, wraz z dokumentami potwierdzającymi zawarte w wykazie dane tj.:  

                   1) dyplom ukończenia wyższych studiów lub wyższych studiów magisterskich na kierunku psychologia, 

2) dyplom ukończenia wyższych studiów lub wyższych studiów magisterskich i zaświadczenie 

potwierdzające ukończenie terapii  pedagogicznej, 

3) umowy lub referencje potwierdzające doświadczenie (rodzaj i czasookres) w realizacji zajęć objętych 

przedmiotem zamówienia 

5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich 

podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w 

postępowaniu zamieszcza informację o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w pkt. 1. Na 

wezwanie Zamawiającego Wykonawca składa również aktualne na dzień złożenia dokumenty wymienione w pkt. 

4– a niniejszego rozdziału, odnośnie innych podmiotów.  

6. Dodatkowe informacje dotyczące dokumentów: 

1) Inne wymagane dokumenty: 

 Formularz ofertowy- załącznik SIWZ nr 1 

 Parafowany projekt umowy – załącznik SIWZ nr 6, 

 Pełnomocnictwo – Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu albo do 

reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i do zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca 

Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego 

reprezentowania we wskazanym rejestrze, 

 Podwykonawstwo – Wykonawca jest zobowiązany do wskazania w odpowiedniej tabeli formularza 

ofertowego – załącznik SIWZ nr 1 – części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 

podwykonawcom. 

2) Uzupełnienie wymaganych dokumentów jest możliwe po upływie terminu składania ofert na wezwanie 

Zamawiającego na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. 

3) Zamawiający może wezwać do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów złożonych przez 

Wykonawcę na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy Pzp. 

4) W przypadku Wykonawcy, który nie złożył pełnomocnictw lub złożył wadliwe pełnomocnictwo, 

Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich złożenia na podstawie art. 26 ust. 3a ustawy Pzp. 

8. W zakresie nie uregulowanym niniejszą SIWZ mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z 

dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126) 
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Rozdział 7  

INFORMACJE O WYKONAWCACH WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIAŁ  

W POSTĘPOWANIU ORAZ PODWYKONAWCACH 

 

I. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udział w postępowaniu: 

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udział w postępowaniu ponoszą solidarną odpowiedzialność za 

niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania. 

2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszym zamówienia powinni wykazać, że  

w stosunku do żadnego z nich nie zachodzi jakakolwiek podstawa do wykluczenia z postępowania oraz spełniać 

warunki udziału w postępowaniu, a także złożyć dokumenty zgodnie z zapisami zawartymi  

w rozdz. 6 SIWZ. Ponadto tacy Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich  

w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. 

3. Pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę pisemną; fakt ustanowienia 

Pełnomocnictwa musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów. 

4. Pełnomocnictwo składa się w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 

5. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. 

6. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, 

Zamawiający może przed zawarciem umowy żądać przedstawienia w określonym terminie umowy regulującej 

współpracę tych Wykonawców.  

 

II. Podwykonawstwo: 

1. Wykonawca zgodnie z art. 36a ust. 1 ustawy Pzp może powierzyć wykonanie części zamówienia 

Podwykonawcom. W takim przypadku zobowiązany jest do wskazania w formularzu ofertowym części 

zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom. Należy w tym celu wypełnić odpowiedni 

punkt formularza oferty. Jeżeli Wykonawca zostawi ten punkt niewypełniony (puste pole), Zamawiający uzna, iż 

zamówienie zostanie wykonane siłami własnymi tj. bez udziału podwykonawców. 

2. Wykonawca jest zobowiązany przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu zamówienia do podania nazwy lub 

imion i nazwisk oraz danych kontaktowych Podwykonawców zaangażowanych w realizację zamówienia, jeśli są 

znane na tym etapie postępowania, zgodnie z art. 36b ust. 1a ustawy Pzp. 

3. Wykonawca każdorazowo, w trakcie trwania zamówienia zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach w/w 

danych, a także przekazuje informacje na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie 

zamierza powierzyć realizację zamówienia, zgodnie z art. 36b ust. 1a ustawy Pzp. 

4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał 

się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w 

postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub 

Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby wykonawca 

powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia oraz musi przedstawić oświadczenia i 

dokumenty, potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy. 

5. Wykonawca, który powierzy wykonanie części zamówienia Podwykonawcy w trakcie jego realizacji, obowiązany 

jest do przedstawienia oświadczenia potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy. 

6. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego Podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca 

jest zobowiązany zastąpić tego Podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia 

Podwykonawcy. Powyższe przepisy stosuje się wobec dalszych Podwykonawców. 

7. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za 

należyte wykonanie tego zamówienia. 
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Rozdział 8 

INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO  

Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW,  

A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ  

Z WYKONAWCAMI 

 

1. Zgodnie z art. 10c ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych składanie ofert odbywa się za pośrednictwem 

operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 poz. 

2188 z późn. zm.), osobiście lub za pośrednictwem posłańca. 

2. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą 

w formie pisemnej na adres realizatora-odbiorcy: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. 3 Maja 2, 34-240 

Jordanów. Z zastrzeżeniem, że Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania oświadczeń, wniosków, 

zawiadomień i informacji (z wyjątkiem ofert przetargowych):  

 faksem nr 182675573 

 lub drogą mailową  na adres e-mail: mops.jordanow@pro.onet.pl 

3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują korespondencję za pomocą faksu, e-maila – każda ze stron na 

żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

4. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający domniema, iż pismo 

wysłane przez Zamawiającego na nr faksu, adres e-mail podany przez Wykonawcę w ofercie zostało doręczone w 

sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma. 

5. Postępowanie odbywa się w języku polskim, w związku z czym wszelkie pisma, dokumenty, oświadczenia 

składane w trakcie postępowania między Zamawiającym, a Wykonawcami muszą być sporządzone w języku 

polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

6. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia została opublikowana na stronie:  

mops.jordanow.pl - BIP oraz można ją także odebrać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. 3 Maja 2,     

34-240 Jordanów  pokój: nr 2  od pon. do pt. w godzinach od 7.30 do 15.30. 

7. Do kontaktowania się z Wykonawcami Zamawiający upoważnia: 

- Barbarę Trembacz, telefon: 182675573 e-mail: mops.jordanow@pro.onet.pl  

w godz. 7.30 do 15.30 (od poniedziałku do piątku). 

8. Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ: 

a) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni 

przed upływem terminu składania Ofert, pod warunkiem, że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji 

wpłynęła do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu 

składania Ofert. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym 

przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza na stronie internetowej, na której 

udostępniania jest specyfikacja. 

b) Jeżeli prośba o wyjaśnienie SIWZ, wpłynie po upływie powyższego terminu, lub dotyczy wyjaśnień już 

udzielonych, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

c) Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków o wyjaśnienie treści 

SIWZ. 

d) Zamawiający podkreśla, iż w celu zachowania reguł równego traktowania wykonawców nie dopuszcza 

zadawania pytań drogą telefoniczną oraz nie będzie udzielał odpowiedzi na pytania zadane w tej 

formie. 

e) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania Ofert zmienić treść 

niniejszej SIWZ. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim 
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Wykonawcom, którym przekazał niniejszą SIWZ oraz zamieści zmianę na stronie internetowej, na której 

udostępniana jest specyfikacja. 

f) Zamawiający przedłuży termin składania Ofert, jeżeli w wyniku zmian treści SIWZ jest niezbędny 

dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w Ofertach. O przedłużeniu terminu składania Ofert Zamawiający 

zawiadomi Wykonawców, którym przekazano niniejszą SIWZ oraz zamieści tę informację na stronie 

internetowej, na której udostępniana jest specyfikacja. 

 

Rozdział 9 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 

Rozdział 10 

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

 

1. Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, licząc od dnia składania ofert włącznie. 

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. Wniesienie odwołania po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg terminu zawiązania ofertą do czasu 

rozstrzygnięcia odwołania. 

 

Rozdział 11 

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

 

1. Wymagania podstawowe: 

a) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną Ofertę. Ofertę składa się pod rygorem nieważności  

w formie pisemnej. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane w formie oryginału, odpisu lub 

kopii wraz z tłumaczeniem na język polski. 

b) Treść Oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 

c) Oferta oraz wszystkie dokumenty składające się na ofertę muszą być podpisana przez osoby upoważnione do 

reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza 

to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub 

pełnomocnictwa(pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest 

łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład Oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby. 

d) Upoważnienie osób podpisujących Ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać  

z dokumentów dołączonych do Oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost  

z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (np. odpisu z właściwego rejestru), to do Oferty 

należy dołączyć pełnomocnictwo wystawione przez osoby do tego upoważnione. Pełnomocnictwo winno być 

złożone w formie oryginału lub poświadczonej notarialnie kopii. 

 
e) Dokumenty, które przygotowuje Wykonawca na podstawie wzorów dokumentów dołączonych do niniejszej 

SIWZ powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do Oferty. 

f)  We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego 

zapisu o treści pieczęci zawierającego co najmniej oznaczenie nazwy firmy i siedziby. 

g)  Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem Oferty. Zamawiający nie 

przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy Pzp. 
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2. Forma Oferty: 

a) Oferta musi być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej. Dokumenty sporządzone  

w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonymi przez Wykonawcę. 

b) Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ  

i wchodzących następnie w skład Oferty mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub ręcznie. 

c) Zaleca się, aby całość Oferty była złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie. 

d) Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony Oferty były ponumerowane, strony parafowane przez osobę (lub 

osoby, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osoby) podpisującą 

(podpisujące) Ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią 

załączonego do Oferty pełnomocnictwa. 

e) Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie 

treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez Zamawiającego) muszą być 

parafowane przez Wykonawcę. Wszelkie skreślenia i zmiany naniesione przez Wykonawcę w uprzednio 

wpisany przez niego tekst muszą być parafowane. 

f) Dokumenty wchodzące w skład Oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych 

przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii. Oświadczenia sporządzane na podstawie wzorów 

stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ powinny być złożone w formie oryginału. Zgodność z 

oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących  

w skład Oferty musi być potwierdzona przez osobę (lub osoby jeżeli do reprezentowania Wykonawcy 

upoważnione są dwie lub więcej osoby) podpisującą (podpisujące) Ofertę zgodnie  

z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do Oferty 

pełnomocnictwa. 

g) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych 

podmiotów, na zasobach, których wykonawca polega, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio 

Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę 

lub te podmioty. 

h) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu 

wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co 

do jej prawdziwości. 

3. Zawartość Oferty: 

Kompletna Oferta musi zawierać: 

a) Formularz Oferty - załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ, 

b)  Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu -  załącznik nr 2 do SIWZ,  

c)  Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - załącznik nr 3 do SIWZ,  

d) Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy) 
e) Zobowiązanie podmiotu trzeciego - oryginał z wymaganymi dokumentami (jeśli dotyczy) 

f) Parafowany projekt umowy – załącznik nr 6 do SIWZ. 

 

4. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji: 

a) jeżeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą jego przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji  

(Dz. U. z 2018 r. poz. 419 ze zm.), musi je oznaczyć klauzulą NIE UDOSTĘPNIAĆ – TAJEMNICA 

PRZEDSIĘBIORSTWA oraz złożyć stosowne oświadczenie w tym zakresie w Formularzu Oferty (załącznik nr 

1 do SIWZ). Zaleca się umieścić takie dokumenty na końcu oferty (ostatnie strony w ofercie lub osobno). 

b) nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów  

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, 

że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.  
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c) zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów lub oświadczeń nie stanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji spowoduje ich odtajnienie. 

 

5. Zmian / wycofanie oferty: 

a) zgodnie z art. 84 ustawy Pzp Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać 

ofertę, 

b) o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty należy pisemnie powiadomić Zamawiającego, przed upływem 

terminu składania ofert, 

c) pismo należy złożyć zgodnie z opisem podanym w pkt. 3 oznaczając odpowiednio „ZMIANA OFERTY” / 

„WYCOFANIE OFERTY”, 

d) do pisma o wycofaniu oferty musi być załączony dokument, z którego wynika prawo osoby podpisującej 

informację do reprezentowania Wykonawcy. 

 

Rozdział 12 

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

 

1.Ofertę należy złożyć osobiście lub pocztą lub za pośrednictwem posłańca na adres: 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  

ul. 3 Maja 2 

34-240 Jordanów 

  

Do dnia:   23.09.2019 r. do godz.9.00 

 

2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) 

należy opisać następująco: 

Nadawca: Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć) 

Adresat: 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jordanowie, ul. 3 Maja 2, 34-240 Jordanów 

Przetarg nieograniczony na 

 zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć specjalistycznych dla uczestników projektu „Placówka  

Wsparcia dziennego – prawie jak w domu” 

Część  ....................   zamówienia  

Nie otwierać przed dniem: 23.09.2019 godzina 9:00 

 

3. Na kopercie (paczce) należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy. 

4. Oferty nadesłane pocztą będą zakwalifikowane do postępowania przetargowego, pod warunkiem ich dostarczenia 

do Zamawiającego w nieprzekraczalnym terminie tj.  23.09.2019 do godz. 9.00. 

5. Otwarcie ofert nastąpi w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jordanowie ul. 3 Maja 2, 34-240 Jordanów, 

pok. nr  2A., w dniu  23.09.2019 r., godz. 9:30. 

6. Otwarcie ofert jest jawne. 

7. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia. 
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8. Otwierając oferty Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty,  

a także informacje dotyczące cen, terminu wykonania zamówienia, warunków gwarancji i warunki płatności 

zawartych ofert.  

9. Informacje, o których mowa w pkt. 7 i 8 przekazuje się niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy 

otwarciu ofert, na ich wniosek. 

 

Rozdział 13 

OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY 

 

1. Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić. Ceny podane przez 

      Wykonawcę ustalone są na cały okres obowiązywania umowy i nie podlegają podwyższeniu. Cena nie 

      ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania). 

2. Wykonawca określi cenę realizacji zamówienia w PLN cyfrowo i słownie, uwzględniając należny podatek VAT, 

wypełniając prawidłowo Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ. 

3. Zamawiający nie przewiduje możliwości rozliczeń z Wykonawcą w obcej walucie, wszelkie rozliczenia związane 

z realizacją zamówienia publicznego będą realizowane w PLN. 

4. Zaoferowana cena dotyczy całego przedmiotu zamówienia. 

5. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązku Wykonawcy. 

6. Wszystkie wartości powinny być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

7. Wykonawca podaje na formularzu oferty cenę ryczałtową za całość zamówienia, określając cenę brutto za 1 

 godzinę zajęć oraz całkowitą cenę brutto za realizację całej części zamówienia (cena brutto za 1 h zajęć x ilość 

godzin), oddzielnie dla poszczególnych części zamówienia. 

8. Ze względu na zastosowanie ceny ryczałtowej obowiązkiem Wykonawcy jest ustalić cenę obejmującą wszystkie 

      koszty  niezbędne do realizacji zamówienia.  

9.  Rozbieżność ceny podanej liczbą, do ceny podanej słownie Zamawiający przyjmie jako oczywistą omyłkę 

       pisarską. Jako  prawidłowa przyjęta będzie cena podana słownie.  

10. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie 

z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej 

ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, 

składając ofertę informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie 

prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.  

Rozdział 14  

OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERT, 

WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT  

 

1. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.  
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2. Oceniając daną ofertę Zamawiający będzie poprawiał w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki 

rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na 

niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty 

niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.  

3. Ocenie podlega każda część zamówienia odrębnie i przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się  

następującymi kryteriami: 

 

Nr kryterium Kryteria oceny Znaczenie ( waga) 

I Cena 60% 

II Doświadczenie osób 

wyznaczonych do realizacji 

zamówienia w realizacji zajęć 

objętych przedmiotem 

zamówienia 

40 % 

 Razem 100% 

 

 

  Sposób obliczania wartości punktów uzyskanych przez Wykonawcę: 

 

Ocena ofert będzie wyliczona według algorytmu:  I + II 

 

  I   Cena ofertowa – 60 %. 

 

Sposób obliczania punktacji: 

 

601 
Cob

Cmi
KC   (max liczba punktów w ocenianej pozycji) 

 

Gdzie: 

 

KC 1 - ilość punktów przyznanych Wykonawcy 

Cmi - najniższa zaoferowana cena, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu 

Cob – cena zaoferowana w ofercie badanej 
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Maksymalna liczba punktów, jaką może uzyskać Wykonawca wynosi – 60 pkt. 

 

II  Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia w realizacji zajęć objętych przedmiotem 

zamówienia – 40%. 

 

Zamawiający dokona oceny przedmiotowego kryterium na podstawie oświadczenia Wykonawcy złożonego w ramach 

„Formularza oferty”, zawierającego doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia. Brak deklaracji 

doświadczenia, niepodanie go w Formularzu ofertowym bądź określenie poniżej wymaganego minimum będzie 

skutkować przyznaniem 0 pkt w przedmiotowym kryterium.  

Wykonawca za kryterium „Doświadczenie w realizacji zajęć objętych przedmiotem zamówienia” może otrzymać w 

sumie 0–40 punktów (wartość procentowa kryterium). Ilość punktów uwzględniona będzie według następujących 

kryteriów: 

a) roczne doświadczenie w prowadzeniu zajęć objętych przedmiotem zamówienia 

- 10 punktów, 

b) 2 – letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć objętych przedmiotem zamówienia 

- 20 punktów, 

c) 3– letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć objętych przedmiotem zamówienia 

- 30 punktów, 

d) 4 – letnie i większe doświadczenie w prowadzeniu zajęć objętych przedmiotem zamówienia 

- 40 punktów.  

 

Maksymalna liczba punktów, jaką może uzyskać Wykonawca wynosi – 40 pkt. 

 

4.  Za najkorzystniejszą ofertę w danej części zamówienia zostanie uznana oferta, która spośród ofert 

niepodlegających odrzuceniu otrzyma najwyższą ilość punktów. 

 

5.  Jeżeli w postępowaniu nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 

przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z 

niższą ceną a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te 

oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składający oferty 

dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. Zamawiający unieważni 

postępowanie o udzielenie zamówienia w przypadku, gdy Wykonawcy złożą oferty dodatkowe o takiej samej cenie. 

 

6.  Kryteria oceny ofert nie podlegają zmianie w toku postępowania. 
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7.   Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom 

przedstawionym w ustawie Pzp oraz SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria 

wyboru. 

 

8. Rażąco niska cena: 

a) Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do 

przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego, co do możliwości wykonania przedmiotu 

zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych 

przepisów, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących 

wyliczenia ceny lub kosztu. 

b) Zamawiający zwróci się o wyjaśnienia oferty w przypadku, gdy cena całkowita oferty jest niższa  

o co najmniej 30% od:  

- wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem 

postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy Pzp lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych 

ofert; 

- wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej 

z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności istotnej zmiany 

cen rynkowych. 

c) Ciężar dowodu, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy. 

9. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:  

a) jest niezgodna z ustawą, 

b) jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i nie ma możliwości jej poprawy 

na podst. art. 87 ust. 2 pkt 3 Ustawy Pzp, 

c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji, 

d) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 

e) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 

f) zawiera błędy w obliczeniu ceny, 

g) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o 

której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, 

h) Wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 ustawy Pzp, na przedłużenie terminu związania 

ofertą, 

i) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów, 

j) oferta i jej dokumenty składowe nie zostały podpisane przez osobę upoważnioną. 

10. Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli:  

a) nie zostanie złożona żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu,  

b) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższy kwotę, którą Zamawiający zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający będzie mógł zwiększyć tę kwotę do ceny 

oferty najkorzystniejszej, 

c) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia 

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,  

d) postępowanie obarczone będzie niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej 

unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

 

11. Zamawiający niezwłocznie informuje wszystkich Wykonawców o: 
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a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz 

uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z 

punktacją za każde kryterium i łączną punktację ofert, 

b) wykluczeniu Wykonawców z postępowania, jeżeli takie działanie miało miejsce, 

c) odrzuceniu Wykonawców, jeżeli takie działanie miało miejsce, 

d) unieważnieniu postępowania, jeżeli takie działanie miało miejsce 

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczone na stronie internetowej 

Zamawiającego: www.mops.jordanow.pl oraz na tablicy ogłoszeń. 

 

Rozdział 15 

INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE ZOSTANĄ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W 

CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 

1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie i sposobie określonym  

w art. 94 ustawy Pzp – zgodnie z załącznikiem SIWZ nr 6. 

2. O terminie i miejscu zawarcia umowy Zamawiający zawiadomi wybranego Wykonawcę odrębnym pismem,                     

e-mailem lub telefonicznie. 

3. Przed podpisaniem umowy Wykonawca będzie zobowiązany do: 

a) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za 

najkorzystniejszą, są zobowiązani przed podpisaniem umowy dostarczyć dokument, o którym mowa        w 

rozdziale 7 pkt. I – 6 SIWZ. 

4. Niedopełnienie obowiązków wymienionych w powyższym pkt. 3 SIWZ, będzie skutkowało odstąpieniem 

Zamawiającego od zawarcia umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

 

Rozdział 16 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

Rozdział 17 

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  

1. Zmiana umowy może zostać dokonana w sytuacjach i na warunkach określonych w art. 144 ust. 1  

pkt 2-6 ustawy Pzp. 

2. Dodatkowe informacje o możliwość zmiany umowy oraz warunki takich zmian określa szczegółowo wzór 

umowy stanowiącej załącznik SIWZ nr 6 

Rozdział 18 

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY  

W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, który ma lub miał interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz 

poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują 

środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale IV ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Rozdział 19 

ZAŁĄCZNIKI 

 

Formularz ofertowy – załącznik SIWZ nr 1 

Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu - załącznik SIWZ nr 2  
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Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania - załącznik SIWZ nr 3  

Oświadczenie o grupie kapitałowej - załącznik SIWZ nr 4 

Wykaz osób – załącznik SIWZ nr 5 

Projekt umowy - załącznik SIWZ nr 6  
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