SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Usługa edukacyjna skierowana do uczniów Społecznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej
w ramach projektu „Nasze umiej tno ci – nasz przyszło ci ”
1.Nazwa i adres zamawiaj cego
Powiat Radziejowski reprezentowany przez
Zarz d Powiatu w Radziejowie
ul. Ko ciuszki 17
88-200 Radziejów
tel./fax. 54 285 35 53
NIP: 8891491327
2. Tryb udzielania zamówienia
Post powanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art.39 ustawy
Prawo zamówie publicznych w zwi zku z art.5 pzp w zwi zku z tym, e przedmiot zamówienia
stanowi usługi niepriorytetowe / Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pó . zm/
3. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa edukacyjna skierowana do uczniów:
Społecznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w ramach projektu Nasze umiej tno ci – nasz
przyszło ci , która b dzie realizowana w terminie od podpisania umowy do 31.01.2013 roku w
godzinach od 8:00 do 19:00 od poniedziałku do soboty, gdy zaj cia pozalekcyjne b d
odbywa si w godzinach dostosowanych do planu lekcji uczniów bior cych udział w projekcie,
dla grup uczniów wyłonionych na podstawie przeprowadzonego wcze niej naboru. Zaj cia b d
prowadzone w Społecznej Zasadniczej Szkole Zawodowej w Piotrkowie Kujawskim. Zaj cia
pozalekcyjne b d realizowane wg harmonogramu dostosowanego do planu zaj szkolnych
grup uczniów licz cych od 5 do 15 osób. Prowadzenie zaj pozalekcyjnych b dzie odbywa si
zgodnie ze szczegółowym harmonogramem co miesi cznie ustalonym w porozumieniu z
asystentem kierownika projektu i dyrektorem danej szkoły. W zwi zku z tym, e usług
edukacyjn stanowi zaj cia pozalekcyjne ich program musi by zgodny z podstaw
programow realizowan przez dan szkoł .
Usługa edukacyjna składa si z nast puj cych cz ci:
Cz
1:
Opracowanie programu pozalekcyjnych zaj
dodatkowych zaj
przygotowuj cych
do egzaminu potwierdzaj cego kwalifikacje zawodowe w zawodzie sprzedawca – cz
teoretyczna i cz
praktyczna oraz przeprowadzenie tych zaj dla 1 grupy uczniów (5 osób) ł cznie 47 h.;
Celem ww. zaj jest rozwój kompetencji kluczowych w ród uczniów/nic poprzez organizacj
dodatkowych zaj , które przyczyni si do lepszych wyników egzaminów.
Cz
2:
Opracowanie programu pozalekcyjnych zaj
dodatkowych zaj
przygotowuj cych
do egzaminu potwierdzaj cego kwalifikacje zawodowe w zawodzie kucharz małej gastronomii
– cz
teoretyczna i cz
praktyczna oraz przeprowadzenie tych zaj dla 1 grupy uczniów
(7 osób) - ł cznie 46 h.;
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Celem ww. zaj jest rozwój kompetencji kluczowych w ród uczniów/nic poprzez organizacj
dodatkowych zaj , które przyczyni si do lepszych wyników egzaminów.
Uwaga!
Obowi zuje dla wszystkich cz ci:
Prowadz cy/a zaj cia pozalekcyjne b dzie odpowiadał/a za ich przygotowanie, realizacj
i dokumentacj .
Szczegółowe obowi zki prowadz cych zaj cia pozalekcyjne (nauczyciela):
- opracowanie programu zaj
pozalekcyjnych, który musi uwzgl dnia indywidualne
mo liwo ci uczniów bior cych udział w projekcie oraz zawiera tre ci uwzgl dniaj ce standardy
wymaga egzaminacyjnych na egzamin, z przedmiotu którego dotycz zaj cia i przedstawienie
go do akceptacji asystentowi kierownika w danej szkole,
- program zaj b dzie realizowany w oparciu o testy diagnozuj ce wiadomo ci i umiej tno ci
uczniów na pocz tku realizacji poszczególnych zaj .
- prowadzenie zaj pozalekcyjnych zgodnie ze szczegółowym harmonogramem co miesi cznie
ustalonym w porozumieniu z asystentem kierownika projektu i dyrektorem danej szkoły.
Harmonogram zaj pozalekcyjnych nie mo e kolidowa z planem zaj poszczególnych grup i
mo e by modyfikowany w uzasadnionych przypadkach.
- dokumentowanie zaj pozalekcyjnych poprzez wpisy w dzienniku zaj i prowadzenie list
obecno ci,
- prowadzenie miesi cznej karty czasu pracy, któr po zako czeniu ka dego miesi ca nale y
dostarczy do Biura Projektu (Wydział Polityki Społecznej, Spraw Obywatelskich i Promocji
Powiatu w Radziejowie, ul. Ko ciuszki 58),
- w przypadku udziału w innych projektach nauczyciel zobowi zany jest dostarczy do Biura
Projektu miesi czn ewidencj godzin i zada realizowanych w ramach tych projektów,
- wspomaganie promocji i ewaluacji, w tym w szczególno ci obowi zek prawidłowego
oznakowania pomieszczenia, w którym odbywaj si zaj cia pozalekcyjne,
- odpowiedzialno materialna prowadz cego zaj cia (nauczyciela) za mienie znajduj ce si
w sali dydaktycznej, w której prowadzone s zaj cia,
- bie ce informowanie o frekwencji na prowadzonych zaj ciach pozalekcyjnych,
- obowi zek osi gni cia przyj tych w ramach projektu wska ników produktu, tj. liczby
uczniów uczestnicz cych w zaj ciach w ramach danej grupy oraz realizacji zało onych celów
poszczególnych zaj w projekcie.
4. Termin wykonania zamówienia: do dnia 31 stycznia 2013 roku.
W razie wyst pienia okoliczno ci wydłu enia terminu realizacji projektu, które spowoduj
konieczno przesuni cia terminu realizacji zamówienia strony mog dokona zmiany w tym
zakresie w formie aneksu do umowy.
5. Warunki udziału w post powaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków:
O udzielenie zamówienia mog ubiega si wykonawcy, którzy spełniaj warunki dotycz ce:
1) posiadania uprawnie do wykonywania okre lonej działalno ci lub czynno ci, je eli przepisy
prawa nakładaj obowi zek ich posiadania,
2) posiadania wiedzy i do wiadczenia,
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3) dysponowania odpowiednim potencjałem
do wykonania zamówienia,
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

technicznym

oraz

osobami

zdolnymi

Nauczyciele prowadz cy zaj cia powinni spełnia nast puj ce wymagania:
− posiada
kwalifikacje do nauczania w
szkole ponadgimnazjalnej zgodnie
z rozporz dzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie
szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz okre lenia szkół
i wypadków, w których mo na zatrudni nauczycieli niemaj cych wy szego wykształcenia
lub uko czonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. 2009 r. Nr 50 poz. 400);
− co najmniej dwuletni sta pracy w charakterze nauczyciela w szkole ponadgimnazjalnej;
− dyspozycyjno od poniedziałku do soboty wł cznie;
− udokumentowane osi gni cia uczniów;
I. Nauczyciele prowadz cy zaj cia z przedmiotów zawodowych powinni spełnia
nast puj ce wymagania:
− uko czone studia magistersko – in ynierskie lub podyplomowe o kierunku obejmuj cym
tre ci nauczanego przedmiotu;
− posiada przygotowanie pedagogiczne;
− co najmniej dwuletni sta pracy w charakterze nauczyciela w szkole typu zawodowego;
6. Wykaz o wiadcze lub dokumentów, jakie maj dostarczy
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w post powaniu.

wykonawcy w celu

WYMAGANE O WIADCZENIA I DOKUMENTY - dla wszystkich cz ci zamówienia
1. Formularz oferty – zał cznik nr 1
2. O wiadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków art. 22 ust 1 i braku podstaw
do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1
ustawy PZP - zał cznik nr 2 i 3
3. O wiadczenie o wyra eniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie
z ustaw z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych, tj. (Dz. U. z 2002r. Nr. 101,
poz. 926 z pó n. zm. – zał cznik nr 4 zło one przez wykonawc / osob
4. Formularz o podwykonawcach - zał cznik nr 5.
5. Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w post powaniach o udzielenie
zamówienia publicznego w tym do podpisywania oferty i pozostałych dokumentów
przetargowych, je eli osoba dokonuj ca tych czynno ci nie jest wykazana
w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym).
6. Pisemne zobowi zanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji wykonawcy
niezb dnych zasobów do wykonania zamówienia, je eli w formularzu
o podwykonawcach, wykonawca wyka e ich udział w realizacji zamówienia.
7. Dokumenty potwierdzaj ce art. 22 p.z.p przy podpisaniu umowy.
W przypadku, gdy wykonawca doł czy jako zał cznik do oferty kopi jakiego dokumentu,
kopia ta winna by po wiadczona za zgodno
z oryginałem przez uprawnionego
przedstawiciela wykonawcy.
Pełnomocnictwo o którym mowa w pkt. 5 powinno by przedstawione w formie oryginału,
lub kopii po wiadczonej za zgodno z oryginałem przez notariusza lub urz dowo.
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Je eli Wykonawca wykazuj c spełnienie warunków udziału w post powaniu, o których mowa w
art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów i podmioty te b d brały udział
w realizacji cz ci zamówienia, jako podwykonawcy, to do wykazania, e w stosunku do tych
podmiotów nie zachodz okoliczno ci wykluczenia z post powania z powodów wskazanych w
art. 24 ust.1 ustawy nale y równie zło y dokumenty dotycz ce innych podmiotów.
Je eli wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 1 Rozporz dzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 30.12.2009 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich mo e da
zamawiaj cy od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mog by składane :
1)pkt 2-4 i pkt 6 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzib
lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj ce odpowiednio, e:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadło ci,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
albo e uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozło enie na raty zaległych
płatno ci lub wstrzymanie w cało ci wykonania decyzji wła ciwego organu,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania si o zamówienie;
Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a i c oraz pkt 2, Rozporz dzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 30.12.2009 roku w sprawie rodzajów dokumentów, powinny by wystawione
nie wcze niej ni 6 miesi cy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w post powaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. Dokument, o którym
mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b, powinien by wystawiony nie wcze niej ni 3 miesi ce przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w post powaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert.
Je eli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzib lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje si dokumentów, o których mowa w ust. 1, zast puje si je
dokumentem zawieraj cym o wiadczenie zło one przed notariuszem, wła ciwym organem
s dowym, administracyjnym albo organem samorz du zawodowego lub gospodarczego
odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzib lub
miejsce zamieszkania.
W przypadku w tpliwo ci co do tre ci dokumentu zło onego przez wykonawc maj cego
siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiaj cy
mo e zwróci si do wła ciwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju,
w którym wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie
niezb dnych informacji dotycz cych przedło onego dokumentu.
Dokumenty wymagane przez Zamawiaj cego w niniejszej SIWZ mog by zło one przez
Wykonawc w formie oryginału lub kopii po wiadczonej za zgodno z oryginałem przez osob
uprawnion do reprezentacji, po wiadczona za zgodno z oryginałem przez osoby uprawnione
do reprezentacji . Dokument pełnomocnictwa powinien by zło ony w formie oryginału lub
kopii po wiadczonej notarialnie.
Wykonawca nie mo e zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust.4 ustawy Prawo
zamówie publicznych.
7. Informacje o sposobie porozumiewania si zamawiaj cego z wykonawcami oraz
przekazywania o wiadcze lub dokumentów, a tak e wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania si z wykonawcami.
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Przekazywanie o wiadcze , wniosków, zawiadomie , informacji oraz dokumentów wraz
z ofert wymaga formy pisemnej.
Adres do korespondencji:
Starostwo Powiatowe w Radziejowie
ul. Ko ciuszki 17
88-200 Radziejów, tel./fax. 54 285 35 53
Zamawiaj cy dopuszcza równie
mo liwo
przekazywania o wiadcze , wniosków,
zawiadomie oraz informacji za pomoc telefaksu, które uwa a si za zło one w terminie, je eli
ich tre dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona
pisemnie.
Osob upowa nion do kontaktów z wykonawcami jest:
Edyta Kozłowska – kierownik Wydziału Polityki Społecznej, Spraw Obywatelskich
i Promocji Powiatu.
Tel. 54 285 0618
8. Zamawiaj cy nie wymaga wniesienia wadium
9. Termin zwi zania ofert .
1. Termin zwi zania ofert wynosi 30 dni. Bieg terminu zwi zania ofert rozpoczyna si wraz z
upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiaj cego mo e przedłu y termin zwi zania
ofert , z tym e zamawiaj cy mo e tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu
zwi zania ofert , zwróci si do wykonawców o wyra enie zgody na przedłu enie tego terminu
o oznaczony okres, nie dłu szy jednak ni 60 dni.
10. Opis sposobu przygotowania ofert.
Oferta powinna by sporz dzona zgodnie z przepisami ustawy Pzp, w j zyku polskim
na formularzu stanowi cym zał cznik nr 1 do niniejszej SIWZ, odpowiada wymogom
specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zawiera wszystkie wymagane dokumenty,
o wiadczenia i zał czniki o których mowa w SIWZ.
W ofercie Wykonawca powinien poda równie dane teleadresowe ze szczególny
uwzgl dnieniem numeru telefonu, faksu i adresu e-mail, do kontaktu z Zamawiaj cym.
Wykonawca mo e zwróci si do Zamawiaj cego o wyja nienie tre ci SIWZ, kieruj c swoje
zapytanie na pi mie, Zamawiaj cy jest obowi zany niezwłocznie udzieli wyja nie , chyba e
pro ba o wyja nienie tre ci SIWZ wpłyn ła do Zamawiaj cego na mniej ni 2 dni przed
terminem składania ofert okre lonym w punkcie 11 niniejszej specyfikacji pod warunkiem
e wniosek o wyja nienie tre ci specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłyn ł
do zamawiaj cego nie pó niej ni do ko ca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego
terminu składania ofert.
Zamawiaj cy nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich wykonawców w celu wyja nienia
w tpliwo ci dotycz cych tre ci SIWZ.
Oferta musi by podpisana przez osoby wskazane w dokumencie upowa niaj cym
do wyst powania w obrocie prawnym lub posiadaj ce pełnomocnictwo.
Oferta składana przez dwa lub wi cej podmiotów /konsorcja/ musi zawiera dokumenty
i o wiadczenia wymagane od ka dego podmiotu, musi by podpisana w taki sposób,
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by zobowi zywała prawnie wszystkie podmioty tworz ce konsorcjum. Jeden z podmiotów
tworz cych konsorcjum powinien zosta wyznaczony jako reprezentant konsorcjum i jego
upowa nienie powinno by
udokumentowane pełnomocnictwem podpisanym przez
upełnomocnionych przedstawicieli pozostałych podmiotów.
Wszystkie podmioty tworz ce konsorcjum b d solidarnie odpowiedzialne za realizacj umowy.
Na opakowaniu oferty nale y zamie ci informacje „Usługa edukacyjna skierowana
do uczniów Społecznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w ramach projektu Nasze
umiej tno ci – nasz przyszło ci ” – Cz
nr - …. oraz nazw i adres Oferenta.
W przypadku braku takiej informacji zamawiaj cy nie ponosi odpowiedzialno ci za zdarzenia
wynikaj ce z tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem
otwarcia, a w przypadku składania oferty poczt – za jej nieotwarcie w trakcie sesji otwarcia
ofert.
11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
Oferty nale y składa w siedzibie Zamawiaj cego w Starostwie Powiatowym w Radziejowie
ul. Ko ciuszki 17, 88-200 Radziejów, w sekretariacie do dnia 06.12.2011 r. do godz. 1130 .
Oferty zło one po terminie zostan odrzucone i odesłane do wykonawcy bez otwierania po
upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.
Otwarcie ofert jest jawne i nast pi w siedzibie Zamawiaj cego, pokój nr 16 dnia 06.12.2011 r.
o godz. 1400.
12. Opis sposobu obliczania ceny.
Wykonawca okre li cen oferty brutto za 1 godzin , która stanowi b dzie podstaw
wynagrodzenia ryczałtowego za realizacj całego przedmiotu zamówienia, podaj c j w zapisie
liczbowym i słownie z dokładno ci do grosza (do dwóch miejsc po przecinku).
Cena oferty brutto jest cen ostateczn obejmuj c wszystkie koszty i składniki zwi zane
z realizacj zamówienia, w tym m.in. podatek VAT, upusty, rabaty. Je eli zło ona oferta
powodowa b dzie powstanie obowi zku podatkowego Zamawiaj cego zgodnie z przepisami
o podatku od towarów i usług w zakresie dotycz cym wewn trzwspólnotowego nabycia
towarów, Zamawiaj cy w celu oceny takiej oferty doliczy do oferowanej ceny podatek od
towarów i usług, który miałby obowi zek wpłaci zgodnie z obowi zuj cymi przepisami.
Cena oferty obejmuje:
Cena ryczałtowa netto + nale ny podatek VAT = cena ryczałtowa brutto. W przypadku zło enia
oferty przez osob fizyczn nie prowadz c działalno ci gospodarczej zamawiaj cy
z wynagrodzenia wykonawcy potr ci i odprowadzi do ZUS i Urz du Skarbowego wszelkie
zobowi zania wynikaj ce z przepisów ustaw o ubezpieczeniu społecznym i podatku
dochodowym od osób fizycznych.
Cen oferty nale y przedstawi z dokładno ci do dwóch miejsc po przecinku, przy zachowaniu
matematycznej zasady zaokr glania liczb / zgodnie z § 9 ust.6 Rozporz dzenia Ministra
Finansów z dnia 25 maja 2005 roku w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom,
zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz
listy towarów i usług, do których nie maj zastosowania zwolnienia od podatku towarów i usług
Dz. U. z 2005 r. Nr 95, poz.798/
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13. Opis kryteriów, którymi zamawiaj cy b dzie si kierował przy wyborze oferty, wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
1. Wykonawca powinien w swej ofercie poda cen BRUTTO za jedn godzin lekcyjn
prowadzenia zaj (dla wybranej cz ci zamówienia, tj. przedmiotu nauczania).
2. Je eli cena podana cyfr nie b dzie odpowiada cenie podanej słownie zamawiaj cy uzna za
prawidłow cen podan słownie.
3. Cena ofertowa powinna uwzgl dnia wszystkie koszty i wydatki zwi zane z wykonaniem
zamówienia.
KRYTERIA OCENY OFERT - dla wszystkich cz ci zamówienia
Zamawiaj cy przewiduje jedno kryterium oceny ofert.
- cena BRUTTO za wykonanie 1 godziny - 100 %
Kryterium „cena” b dzie oceniane wg nast puj cego wzoru:
Cmin
Cof = ------------- x
Cx

100
gdzie:
Cof - ilo

punktów uzyskanych przez danego wykonawc
Cmin - najni sza cena przedstawiona w ofertach zło onych
w post powaniu
Cx - cena oferty badanej
100 pkt. otrzyma wykonawca, którego oferta b dzie wa na i b dzie zawiera najni sz cen za
1 godzin dla danej cz ci.
Pozostałe wa ne oferty zawieraj ce ceny wy sze b d oceniane według powy szego wzoru.
Punkty uzyskane w wyniku tych oblicze (wg wzoru) zostan nast pnie przemno one przez
wag procentow kryterium ( 100%).
14. Zamawiaj cy nie wymaga wniesienia zabezpieczenia nale ytego wykonania umowy.
15. Informacje o formalno ciach, jakie powinny zosta dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Zamawiaj cy zawrze umow
z Wykonawc , którego oferta zostanie uznana
za najkorzystniejsz w terminie nie krótszym ni 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia
o wyborze oferty.
Je eli w post powaniu o udzielenie zamówienia publicznego zajd okoliczno ci, o których
mowa w art. 94 ust. 4 ustawy, Zamawiaj cy mo e zawrze umow przed upływem terminu,
o którym mowa wy ej.
Je eli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla si od zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego Zamawiaj cy mo e wybra ofert najkorzystniejsz spo ród
pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba e zachodz
przesłanki uniewa nienia post powania, o których mowa w art. 93 ust. 1.
Je eli za najkorzystniejsz ofert zostanie uznana oferta zło ona przez Wykonawców
ubiegaj cych si wspólnie o udzielenie zamówienia wówczas przed podpisaniem Wykonawcy s
zobowi zani do zło enia umowy reguluj cej współprac tych wykonawców.
Projekt współfinansowany ze rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

16. Istotne dla stron postanowienia, które zostan wprowadzone do tre ci zawieranej
umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy oraz wzór umowy,
je eli zamawiaj cy wymaga , aby zawarł z nim umow w sprawie zamówienia publicznego
na takich warunkach.
Z wykonawc , który zło ył najkorzystniejsz ofert , zostanie zawarta umowa, której wzór
stanowi zał cznik nr 6 do niniejszej specyfikacji.
Zamawiaj cy przewiduje mo liwo
zmiany postanowie umowy w drodze aneksu
w przypadku zmiany powszechnie obowi zuj cych przepisów prawa w zakresie maj cym
istotny wpływ na realizacj przedmiotu umowy.
W razie wyst pienia okoliczno ci wydłu enia terminu realizacji projektu, które spowoduj
konieczno przesuni cia terminu realizacji zamówienia strony mog dokona zmiany w tym
zakresie w formie aneksu do umowy.
17. Pouczenie o rodkach ochrony prawnej przysługuj cych wykonawcy w toku
post powania o udzielenie zamówienia publicznego.
Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub mo e dozna
uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiaj cego przepisów ustawy, przepisów
wykonawczych jak te postanowie niniejszej SIWZ przysługuj rodki ochrony prawnej
przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo zamówie publicznych
18. Opis cz ci zamówienia, je eli zamawiaj cy dopuszcza składanie ofert cz ciowych.
Zamawiaj cy dopuszcza składanie ofert cz ciowych
19. Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiaj cy zawrze umow ramow .
Zamawiaj cy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej
20. Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniaj cych.
Zamawiaj cy nie przewiduje udzielenia zamówie uzupełniaj cych
21. Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim
musz odpowiada oferty wariantowe.
Zamawiaj cy nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
22. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiaj cego, je eli zamawiaj cy
dopuszcza porozumiewanie si drog elektroniczn .
Zamawiaj cy dopuszcza porozumiewanie si drog elektroniczn przy zachowaniu warunków
okre lonych w punkcie 7 niniejszej Specyfikacji.
adres e-mail: promocja@radziejow.pl
23. Informacje dotycz ce walut obcych, w jakich mog by prowadzone rozliczenia mi dzy
zamawiaj cym a wykonawc .
Rozliczenia mi dzy Wykonawc a Zamawiaj cym b d prowadzone w walucie polskiej.
24. Zamawiaj cy nie przewiduje przeprowadzania aukcji elektronicznej.
25. Zamawiaj cy nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w post powaniu.
26. Zamawiaj cy wymaga wskazania w ofercie przez wykonawc
zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

w ofercie cz ci
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27. Zamawiaj cy nie przewiduje wymaga , o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy P.z.p
28. Dodatkowe informacje.
Projekt realizowany w ramach Projektu pn. „Nasze umiej tno ci – nasz przyszło ci ”
realizowanego w ramach Działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
29. Informacje o zał cznikach:
• Zał cznik Nr 1 – Formularz ofertowy
• Zał czniki Nr 2 - O wiadczenie art. 22 ust. 1
• Zał czniki Nr 3 - O wiadczenie art. 24 ust.1
• Zał cznik Nr 4 - O wiadczenie o wyra eniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
zgodnie z ustaw z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych, tj. (Dz. U. z 2002r.
Nr. 101, poz. 926 z pó n. zm. – zał cznik nr 4 zło one przez wykonawc / osob
• Zał cznik Nr 5 - Formularz dotycz cy podwykonawców
• Zał cznik Nr 6 - Umowa

ZATWIERDZIŁ:
STAROSTA
Marian Zieli ski
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