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1. Nazwa i adres Zamawiającego 

 Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej 

 w Białej Podlaskiej 

  ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 36 

   21-500 Biała Podlaska woj. lubelskie 

   tel: 833436606  faks: 833436606 

 Strona internetowa: www. zsz1.edu.pl 

 e-mail: zsznr1bp@gmail.com 

 REGON 000178933 

 NIP  537 115 44 67 

 

2. Tryb udzielenia zamówienia: 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego (o wartości 

szacunkowej mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie 

art. 11 ust. 8 ustawy), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759z późn. zm), zwanej 

w dalszej części SIWZ zwanej ustawą. 

 

3. Opis przedmiotu zamówienia 

3.1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na organizacji staży  

zawodowych dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 im. Komisji 

Edukacji Narodowej w Białej Podlaskiej w ramach realizacji projektu: „Zdobądź 

doświadczenie zawodowe” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w 

ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał 

Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 

9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. 

3.2. Wspólny Słownik Zamówień CPV:  

55.10.00.00-1- Usługi hotelarskie  

60.17.20.00-4 - Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 

63.51.10.00-4- - Organizacja wycieczek 

55.30.00.00-3 - Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków. 

 

3.3. Zamówienie zostało podzielone na dwie części: 

Część 1. Organizacja staży zawodowych w Warszawie – 90 uczniów oraz 

               6 opiekunów. 

Część 2. Organizacja staży zawodowych w Białej Podlaskiej i okolicach –   

98 uczniów. 

3.4. Szczegółowy opis zamówienia zawiera - załącznik nr 6 do SIWZ. 

3.5. W przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii 

Europejskiej, które miały być przeznaczone na sfinansowanie zamówienia 

przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia. 

3.6. Wykonawca jest zobowiązany do: 

a) zdobycia wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego przygotowania 

oferty, 

b) wystawienia faktury zgodnie ze wzorem formularza cenowego – załącznik 7 

do SIWZ. 

http://www.przetargi.egospodarka.pl/Wynajem-autobusow-i-autokarow-wraz-z-kierowca
http://www.przetargi.egospodarka.pl/Organizacja-wycieczek
http://www.przetargi.egospodarka.pl/Uslugi-restauracyjne-i-dotyczace-podawania-posilkow
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b) do wykonania zamówienia zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym 

załącznik nr 8 do SIWZ. 

 

4. Wymagania dodatkowe Część 1. Organizacja staży zawodowych w Warszawie 

4.1. Wykonawca zapewni przewóz sprawnymi autokarami/busami wyposażonymi 

w klimatyzację, posiadającymi ważne badania techniczne oraz ubezpieczenie 

niezbędne do przewozu osób na terenie kraju. 

4.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli pojazdu przez właściwe 

służby. 

4.3. Wykonawca musi zapewnić przewożonym uczniom oraz opiekunom 

odpowiednie  warunki bezpieczeństwa i higieny tj: 

a) utrzymywać w czystości i porządku pojazdy, 

b) przestrzegać przepisów p. poż. i BHP, 

c) objąć wszystkich uczestników wycieczek ubezpieczeniem NNW                  

w wysokości min. 3.000zł / osobę. 

4.4. Wykonawca podstawi  autokar/bus wraz z kierowcą w miejscu i czasie 

wskazanym przez Zamawiającego. W przypadku awarii środka transportowego 

Wykonawca zapewni zastępczy środek transportu, spełniający warunki, 

o których mowa w ust.1  w taki sposób aby nie powodować opóźnień czasowych 

i nie powodować nadmiernego (ponad limit miejsc siedzących) zwiększenia 

liczby przewożonych uczestników wyjazdu. Wszystkie koszty związane 

z przedłużeniem wyjazdu pokrywa Wykonawca.  

4.5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów 

i opiekunów w czasie trwania dojazdu. 

4.6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z celem podróży, których 

uregulowania wymaga ten cel. Dotyczy to w szczególności opłat za autostrady, 

parkingi oraz inne opłaty drogowe. 

4.7. Miejsce zakwaterowania powinno znajdować się w dzielnicach Warszawy: 

Śródmieście, Mokotów, Ochota, maksymalnie 500 m od węzła 

komunikacyjnego metra – odległość będzie obliczana za pomocą narzędzia 

maps.google.pl, jako najkrótsza trasa piesza. 

4.8. Cała grupa uczestników musi być zakwaterowana w jednym budynku. 

4.9. Miejsce zakwaterowania – hotel minimum trzygwiazdkowy, pokoje 

max. 3 osobowe, łazienka,  TV w pokoju, bezpłatny bezprzewodowy dostęp 

do Internetu. 

4.10. Wykonawca musi zapewnić podział pomieszczeń ze względu na płeć oraz 

sześciu opiekunom pokoje max. dwuosobowe z łazienkami. 

4.11. Wykonawca ma zapewnić 20 noclegów (od niedzieli do piątku) ze śniadaniami 

w formie bufetu szwedzkiego lub serwowane oraz obiadokolację złożonej 

z dwóch dań - zupy, drugiego dania i napoju, w ciągu 16 dni w terminie od 7 

lipca  2014r. do 1 sierpnia 2014r. Obiadokolacja w godzinach ustalonych przez 

Zamawiającego, dostosowując do możliwości powrotu uczniów z odbywanego 

stażu.  

4.12. Posiłki powinny być przygotowywane zgodnie z zasadami racjonalnego 

żywienia, muszą być zróżnicowane, sporządzane z pełnowartościowych 

produktów z uwzględnieniem sezonowości ich występowania. 
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4.13. Wykonawca musi zapewnić zakup 90 biletów 30-dniowych długookresowych 

obowiązujących w strefie I ze zniżką przysługującą  uczniom,  uprawniający do 

nieograniczonej liczby przejazdów przekazane uczestnikom stażu najpóźniej 

6 lipca 2014r.. 

4.14. Ceny zaoferowane przez Wykonawcę w ofercie przetargowej nie ulegną 
podwyższeniu przez cały okres obowiązywania umowy. 

4.15. Zamawiający najpóźniej 7 dni przed realizowaną usługą dostarczy szczegółowy 

wykaz uczniów i opiekunów, uczestniczących w realizacji staży zawodowych 

z podziałem na płeć.  

4.16. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamówienia mniejszej ilości usług, niż 
maksymalna wskazana w SIWZ, a w takiej sytuacji Wykonawca nie będzie 

wnosił żadnych roszczeń z tego tytułu, w szczególności o zapłatę za ilość 
stanowiącą różnicę między maksymalną ilością usług wskazanych 

w Załączniku nr 6 do SIWZ, a ilością rzeczywiście zrealizowaną na podstawie 

poszczególnego zlecenia Zamawiającego. 

4.17. Rozliczenie nastąpi zgodnie z rzeczywistym wykonaniem przedmiotu umowy. 

Ceny zaoferowane przez Wykonawcę w ofercie przetargowej nie ulegną 
podwyższeniu przez cały okres obowiązywania umowy. 

 

5. Wymagania dodatkowe Część 2. Organizacja staży zawodowych w Białej Podlaskiej 

i okolicach. 

5.1. Usługa obejmuje przygotowanie i dostarczenie zestawu obiadowego: z dwóch dań 

- zupy, drugiego dania i napoju. 

5.2. Dostawa średnio 98 zestawów obiadowych dziennie  ma odbyć się do miejsca 

wskazanego przez Zamawiającego w terminie od 7 lipca  2014r. do 1  sierpnia 

2014r. Dostawa zestawów obiadowych może odbywać się również w soboty. 

5.3. Koszt dostawy pokrywa Wykonawca. 

5.4. Wykonanie usługi będzie się odbywało na terenie Białej Podlaskiej 

i maksymalnej odległości 50 km od Białej Podlaskiej.  

5.5. Posiłki powinny być przygotowywane zgodnie z zasadami racjonalnego 

żywienia, muszą być zróżnicowane, sporządzane z pełnowartościowych 

produktów z uwzględnieniem sezonowości ich występowania, pokrywać 

co najmniej połowę dziennego zapotrzebowania kalorycznego dla osoby dorosłej 

tj. zapewnić nie mniej niż 1200 kcal. 

5.6. Zamawiający najpóźniej 7 dni przed realizowaną usługą dostarczy szczegółowy 

harmonogram z podaniem miejsc odbywania staży, terminów i godzin realizacji 

zamówienia. 

5.7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamówienia mniejszej ilości usług, niż 
maksymalna wskazana w SIWZ, a w takiej sytuacji Wykonawca nie będzie 

wnosił żadnych roszczeń z tego tytułu, w szczególności o zapłatę za ilość 
stanowiącą różnicę między maksymalną ilością usług wskazanych 

w Załączniku nr 6 do SIWZ, a ilością rzeczywiście zrealizowaną na podstawie 

poszczególnego zlecenia Zamawiającego. 

5.8. Rozliczenie nastąpi zgodnie z rzeczywistym wykonaniem przedmiotu umowy. 

Ceny zaoferowane przez Wykonawcę w ofercie przetargowej nie ulegną 
podwyższeniu przez cały okres obowiązywania umowy. 
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5.9. Wykonawca jest zobowiązany do: 

1) świadczenia usługi gastronomicznej, wyłącznie przy użyciu produktów 

spełniających normy jakości produktów spożywczych, 
2) przestrzegania przepisów prawnych w zakresie przechowywania 

i przygotowywania artykułów spożywczych (m. in. ustawy z dnia 

25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia 

Dz. U. nr 171 poz. 1125 ze zm.). 

 

3. Zamówienia częściowe 

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na wyodrębnione 

części zamówienia. 

 

4. Zamówienia uzupełniające 

 Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa           

w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy PZP. 

 

5. Informacje o ofercie wariantowej, umowie ramowej i aukcji elektronicznej 

5.1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

5.2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

5.3. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z 

zastosowaniem  aukcji elektronicznej. 

 

6. Wadium  

    Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium. 

 

7. Termin wykonania zamówienia: 

 Realizacja przedmiotu zamówienia powinna nastąpić w terminie do 1 sierpnia 2014r. 

 

8. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia 

tych warunków: 

8.1.  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają niżej 

wymienione warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy dotyczące:  

1) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub  

czynności,  jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania w 

szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje. 

Część 1. 

Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony, gdy: Wykonawca posiada 

uprawnienia do prowadzenia określonej działalności i wykaże, że jest wpisany  

do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych zgodnie 

z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (tekst jednolity 

z 2004r. Dz. U. Nr 223, poz. 2268 z późn. zm.) i rozporządzeniem Ministra 

Gospodarki i Pracy z 30 grudnia 2005 r. w sprawie Centralnej Ewidencji 

Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych (Dz. U. Nr 5, poz.28). 

 

Cześć 2.  
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Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

Zamawiający  dokona oceny na podstawie oświadczenia Wykonawcy 

(załącznik 2 do SIWZ). 

 

2) Posiadania wiedzy i doświadczenia. 

Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony, gdy: Wykonawca oświadczy, że 

posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie objętym zamówieniem załączając  
Wykaz zrealizowanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych także 

realizowanych usług (min. 3) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 

z podaniem odbiorców, dat realizacji, ilości uczestników (co najmniej 30 osób) 

(załącznik nr 5 do SIWZ). 

 

3) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia. 

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

Zamawiający  dokona oceny na podstawie oświadczenia Wykonawcy 

(załącznik 2 do SIWZ) 

 

4) Znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej 

wykonanie zamówienia. 

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

Zamawiający  dokona oceny na podstawie oświadczenia Wykonawcy 

(załącznik 2 do SIWZ) 

 

8.2. W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie 

powyższe warunki powinien spełnić, co najmniej jeden Wykonawca lub wszyscy 

wykonawcy wspólnie.   

 

9. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, wobec których brak jest 

podstaw do wykluczenia zgodnie z art. 24 ustawy. 

 

10. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: 

10.1. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których  

            mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:   

1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu             

(w formie oryginału) – według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 

do SIWZ; 

 

10.2. W  zakresie  potwierdzenia  niepodlegania  wykluczeniu  na  podstawie    

                art.  24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: 

1) Oświadczenie o braku  podstaw  do wykluczenia  (w  formie 

oryginału)  – według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ; 

2) Aktualny odpis  
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Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji 

i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy 

wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku 

podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, 

wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia albo składania ofert (w formie  oryginału  

lub  kopii  poświadczonej  za  zgodność z oryginałem przez 

Wykonawcę);   

 

10.3. W zakresie przekazania informacji o przynależności do grupy kapitałowej 

z art. 26 ust. 2d w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r., o ochronie 

konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331 ze zm.) w formie 

oryginału - załącznik nr 4 do SIWZ. 

10.4. Wykaz wykonanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania 

warunków wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat 

przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności 

jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i 

odbiorców oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługi zostały 

należycie wykonane - Załącznik nr 5 do SIWZ,  

10.5. Formularz cenowy – załącznik nr 6 do SIWZ (w formie oryginału) podpisany 

przez osobę uprawnioną, 

10.6. Dokumenty składane przez podmioty zagraniczne: 

1) Jeżeli  Wykonawca  ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania  poza  

terytorium Rzeczypospolitej  Polskiej przedkłada dokument wystawiony 

w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, 

że: 

a) nie  otwarto  jego  likwidacji  ani  nie ogłoszono  upadłości,  

wystawiony  nie  wcześniej  niż  6  miesięcy  przed  upływem 

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału                  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 

 

10.7.    Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej: 

1) Każdy z Wykonawców składających ofertę wspólnie zobligowany jest 

do złożenia oświadczeń i dokumentów wymienionych w 10.2.1),  10.2.2) 

i 10.3) w imieniu swojej firmy. 

2) Pozostałe dokumenty, o których mowa w dziale 10 SIWZ są składane przez 

pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia. 

3) Poza dokumentami wymienionymi w ust. 10.2.1) i  10.2.2) oraz 10.3) 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia winni 

załączyć do oferty oryginał lub kopię pełnomocnictwa poświadczoną za 

zgodność z oryginałem przez notariusza celem ustalenia: 

- Wykonawcy - pełnomocnika uprawnionego do występowania  w imieniu 

grupy wykonawców, 
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- Wykonawców ubiegających się wspólnie o przedmiotowe zamówienie 

publiczne (wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby). 

4) Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika 

do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać 

zakres umocowania. Dokument pełnomocnictwa powinien zostać podpisany 

przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie 

zamówienia, w tym Wykonawcę pełnomocnika. Podpisy muszą być złożone 

przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli. Wszelka 

korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie 

z pełnomocnikiem. Oferta musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie 

zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie. 

10.8. Zapisy dotyczące uwag odnośnie formy składanych dokumentów oraz 

dokumentów wymaganych od Wykonawcy, mającego siedzibę lub miejsce 

zamieszkania za granicą stosuje się odpowiednio. 

10.9. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z   tłumaczeniem 

na język polski. 

 

 

11. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami 

oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób 

uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami: 

11.1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane pomiędzy 

Zamawiającym i Wykonawcą/Wykonawcami mogą być przekazywane w formie 

pisemnej, faksem lub drogą elektroniczną (zsznr1bp@gmail.com). W przypadku 

wykorzystania faksu lub poczty elektronicznej Zamawiający żąda niezwłocznego 

potwierdzenia faktu otrzymania, zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy. 

11.2. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, 

Zamawiający  domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu 

lub adres mailowy podany przez Wykonawcę zostało doręczone w sposób 

umożliwiający się zapoznanie Wykonawcy z treścią pisma.  

11.3. Korespondencja przesłana za pomocą faksu lub drogą elektroniczną po godzinach 

urzędowania, tj. od 7.30 do 15.30 zostanie zarejestrowana w następnym dniu pracy 

Zamawiającego i uznana za wniesioną z datą tego dnia.  

11.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przekazania informacji o wyborze 

najkorzystniejszej oferty drogą elektroniczną oraz wymaga potwierdzenia 

otrzymania jej przez Wykonawcę, w przypadku wyboru takiej drogi przekazania 

informacji przez Zamawiającego. 

11.5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, 

którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz udostępnia na 

stronie internetowej, zgodnie z art. 38 ust.2 ustawy. 

11.6. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień 

czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach 

wymagających zachowania pisemności postępowania.  
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11.7. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni 

przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie 

treści specyfikacji istotnych warunków wpłynął do Zamawiającego nie później 

niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania 

ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku lub dotyczy 

udzielonych wyjaśnień Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić 

wniosek bez rozpatrzenia. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg 

terminu składania powyższego wniosku.  

11.8. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu 

składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się częścią SIWZ. 

Wprowadzona zmiana zostanie przekazana wszystkim Wykonawcom, którym 

przekazano SIWZ oraz zostanie zamieszczona na stronie internetowej 

Zamawiającego. 

11.9. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami. 

11.10. Osobą upoważnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:  

Katarzyna Stelmaszuk tel. 512 475 103, faks: 833436606 , adres poczty 

elektronicznej:       

     zsznr1bp@gmail.com. 

 

 

12. Termin związania ofertą: 

12.1. Okres związania ofertą wynosi 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert. 

 12.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu skłania  

ofert. 

12.3. 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. 

 

13. Opis sposobu przygotowania oferty: 

13.1. Na ofertę składają się następujące dokumenty: 

1) Formularz oferty przygotowany zgodnie ze wzorem stanowiącym 

załącznik 1 do SIWZ, 

2) Oświadczenia i dokumenty wyszczególnione w dziale 10. SIWZ. 

13.2. Treść oferty musi odpowiadać SIWZ. Nie dopuszcza się możliwości składania 

ofert wariantowych. Zamawiający dokonuje wyboru oferty najkorzystniejszej 

spośród ofert spełniających warunki określone w SIWZ, w oparciu o ustalone 

w punkcie 19 SIWZ kryteria oceny ofert.  

13.3. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym- 

załącznik 1 SIWZ części zamówienia, której wykonanie powierzy 

podwykonawcom. 

13.4. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy powinny zostać 

przekazane w taki sposób, by Zamawiający mógł z łatwością określić zakres 

mailto:zsznr1bp@gmail.com
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informacji objętych tajemnicą. Brak stosownego zastrzeżenia będzie traktowany 

jako jednoznaczny ze zgodą na włączenie całości przekazanych dokumentów 

i danych do dokumentacji postępowania oraz ich ujawnienie na zasadach 

określonych w Ustawie. Wykonawca może zastrzec jedynie informacje 

stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których 

mowa w art. 86. Ust. 4 ustawy Pzp. 

13.5. Oferta musi być napisana czytelnie w języku polskim. Wszystkie karty oferty 

wraz      z załącznikami winny być jednoznacznie ponumerowane i podpisane 

przez Wykonawcę oraz złączone trwale w sposób uniemożliwiający wysuniecie 

się którejkolwiek karty. 

13.6. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez 

osobę podpisującą ofertę. 

13.7. Żadne dokumenty wchodzące w skład oferty, nie podlegają zwrotowi przez 

Zamawiającego. 

13.8. Składane dokumenty muszą być załączone do oferty w formie oryginału lub 

kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, zgodnie 

z opisem znajdującym się w dziale 10. SIWZ. Kopie dokumentów opisane winny 

być „za zgodność z oryginałem”  oraz opatrzone własnoręcznym podpisem 

i imienną pieczątką osób wskazanych w dziale 10. SIWZ. 

 

 

14. Wyjaśnienia i zmiany w treści SIWZ 

14.1. Wyjaśnienia treści SIWZ. 

1) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 

Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie 

później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że 

wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż 

do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

2) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania 

wniosku, o którym mowa w pkt. 14.1.1) lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, 

Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez 

rozpoznania. 

3) Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania 

wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ, o którym mowa w pkt. 14.1.1). 

4) Pytania należy kierować na adres Zamawiającego: 

Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej 

w Białej Podlaskiej 

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 36 

21-500 Biała Podlaska 

z dopiskiem „Zdobądź doświadczenie zawodowe” 

5) Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, 

którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania i zamieszcza na 

stronie internetowej szkoły. 
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6) W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ a treścią udzielonych 

odpowiedzi jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego 

późniejsze oświadczenie Zamawiającego. 

 

 

14.2. Zmiany w treści SIWZ. 

1) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu 

składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający 

zamieszcza na stronie internetowej szkoły. 

2) Zmiany treści SIWZ są każdorazowo wiążące dla Wykonawców. 

3) Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia 

o zamówieniu, Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 

w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

4) W przypadku dokonywania zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający 

przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian 

w ofertach, jeżeli jest to konieczne. 

5) Jeżeli zmiana, o której mowa w pkt. 14.2.4) jest istotna, w szczególności dotyczy 

określenia przedmiotu, wielkości lub zakresu zamówienia, kryteriów oceny ofert, 

warunków udziału w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełniania, 

Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny 

na wprowadzenie zmian  w ofertach. 

6) Zamawiający niezwłocznie po zamieszczeniu ogłoszenia o zmianie ogłoszenia        

w Biuletynie Zamówień Publicznych, zamieszcza informację o zmianach 

w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej. 

7) Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia 

o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian 

w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert oraz zamieszcza 

informację na stronie internetowej szkoły. 

 

15. Miejsce i termin złożenia oferty 

 

15.1. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w Zespole Szkół 

Zawodowych nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Białej Podlaskiej, 

ul. Marszałka Józefa  Piłsudskiego 36, 21-500 Biała Podlaska w sekretariacie 

szkoły w terminie do 17.04.2014r. do godziny  9.00. 

15.2. Wykonawca winien dostarczyć ofertę w nieprzezroczystej kopercie 

gwarantującej zachowanie poufności jej treści, do siedziby Zamawiającego: 

Zespół Szkół Zawodowych nr 1 

im. Komisji Edukacji Narodowej 

w Białej Podlaskiej 

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 36 

21-500 Biała Podlaska 

 i oznaczyć: 

Oferta w postępowaniu na organizację staży zawodowych w projekcie:  „Zdobądź 

doświadczenie zawodowe” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
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Część …………………………………………………………………………………… 

 „Nie otwierać przed 17.04.2014r. godz. 9.30” 
 

 

15.3. Koperta oprócz opisu jw. powinna zawierać nazwę i adres Wykonawcy. 

15.4. W przypadku przesłania ofert pocztą lub firmą kurierską będzie się ją  uważać 
za złożoną w terminie, jeżeli w wyznaczonym terminie zostanie doręczona do 

Zamawiającego. 

 

 

16. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty 
16.1. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. 

Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały 
dokonane przed upływem terminu do składania ofert. 

16.2. Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu 
i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane 
koperty, zawierające zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem „ZMIANA". 
W przypadku złożenia kilku „ZMIAN", kopertę każdej „ZMIANY" należy 
dodatkowo opatrzyć napisem „zmiana nr ………….". 

16.3. Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia, 
podpisanego przez Wykonawcę. Wycofanie należy złożyć w miejscu i według 
zasad obowiązujących przy składaniu ofert. Odpowiednio opisaną kopertę, 
zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem 
„WYCOFANIE". 

 

 
17.    Miejsce i termin otwarcia ofert 

 
17.1. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 17.04.2014r. o godzinie 9.30 

w budynku Zespołu Szkół Zawodowych nr 1, im. Komisji Edukacji Narodowej 

w Białej Podlaskiej, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 36, 21-500 Biała 

Podlaska w biurze projektu sala 114. 

17.2. Tryb otwarcia ofert. 

1) Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę 

przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia. 

2) W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie będą otwierane koperty 

zawierające oferty, których  dotyczy „WYCOFANIE". Takie oferty zostaną 

odesłane Wykonawcom. 

3) Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA" zostaną otwarte przed 

otwarciem kopert zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po 

stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zmiany zostaną 

dołączone do oferty. 

4) Podczas otwarcia ofert Zamawiający po otwarciu każdej z ofert, ogłosi 

obecnym: 

a) stan i ilość kopert,  zawierających otwieraną ofertę, 

b) nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, 

c) informację dotyczącą ceny zawartej w Formularzu oferty. 
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5) Na wniosek Wykonawców, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, 

Zamawiający przekazuje im  niezwłocznie informację z otwarcia ofert, na 

ich wniosek. 

 

 

18. Opis sposobu obliczenia ceny oferty: 

18.1. Wykonawca określi cenę wartości brutto oferty zamówienia zgodnie 

z konstrukcją formularza ofertowego stanowiącego załącznik 1 do SIWZ, 

podając cenę w zapisie liczbowym i słownie. 

18.2. Oferowana cena za realizację zamówienia powinna obejmować wszystkie 

koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, bez których 

wykonanie przedmiotu zamówienia byłoby niemożliwe, a także wszelkiego 

rodzaju podatki i opłaty. 

18.3. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 

i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.). 

18.4. Cena musi być podana w PLN cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku. 

 

 

19. Kryteria oceny ofert: 

19.1. Cena stanowi 100% kryterium wyboru. 

19.2.  Przy dokonywaniu oceny komisja przetargowa posłuży się następującym 

wzorem: 

 

C = (Cn / Co) x 100 pkt  

gdzie: 

C – przyznane punkty; 

Cn – najniższa cena ofertowa (brutto) spośród wszystkich ważnych 

ofert; 

Co – cena oferty ocenianej (brutto). 

 

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą 

ilość punktów (100). 

19.3.   W celu obliczenia punktów wyniki poszczególnych działań matematycznych 

będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku lub z większą dokładnością, 

jeśli przy zastosowaniu wymienionego zaokrąglenia nie występuje różnica   

w ilości przyznanych punktów. 

19.4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada 

wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie oraz SIWZ i została 

oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru. 
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20. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 

umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór 

umowy wzór umowy jeżeli zamawiający wymaga od Wykonawcy aby zawarł z nim 

umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach 

20.1. Z wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zmawiającego za ofertę 

najkorzystniejszą, zostanie podpisana umowa o treści zgodnej ze wzorem umowy 

stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ. 

20.2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego 

zobowiązaniem zawartym w ofercie. 

20.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za wykonanie umowy. 

20.4. Każda zmiana umowy musi być dokonywana na piśmie w formie aneksu pod rygorem 

nieważności oraz wymaga zgody drugiej strony. 

20.5. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian treści zawartej umowy 

w następujących okolicznościach: 

1) gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa 

w zakresie mającym wpływ na realizacje przedmiotu zmówienia, 

2) gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian 

wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym a inną niż 

Wykonawca stroną, w szczególności instytucjami Zarządzającą, 

Pośredniczącą I i II stopnia, a także innymi instytucjami, które na 

podstawie przepisów prawa mogą wpłynąć na realizację zamówienia, 

3) gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem 

wytycznych dotyczących Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki lub 

wytycznych i zaleceń Instytucji Zarządzającej lub Instytucji 

Pośredniczącej I i II stopnia, w szczególności w zakresie 

sprawozdawczości, 

4) gdy wystąpią obiektywne przeszkody umożliwiające realizację 

zamówienia lub osiągnięcie jego celów według pierwotnie przyjętego 

harmonogramu realizacji zamówienia, 

20.6. Zgodnie z art.23 ust. 4 ustawy, Zamawiający, w przypadku wybrania oferty 

Wykonawców, o których mowa w art. 23 ust. 1 ustawy, może żądać przed 

zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej 

współpracę tych Wykonawców.   

 

 

21. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty 

w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

21.1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego  

w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia  

o wyborze oferty faksem lub droga elektroniczną lub 10 dni od dnia przesłania 

listownie, ale przed upływem terminu związania z ofertą, 

21.2. Zamawiający zawrze umowę w terminie krótszym niż określony w pkt. 

1 niniejszej części SWIZ, jeżeli: 

a) złożono tylko jedna ofertę niepodlegającą odrzuceniu, 

b) nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy. 
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21.3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia 

umowy  w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę 

najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez prowadzenia ich ponownej 

oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust.1 ustawy 

Prawo zamówień publicznych.  

21.4. Wykonawca winien zapoznać się z projektem umowy załączonym do SIWZ 

– załącznik 8. 
21.5. Termin i miejsce podpisania umowy wyznacza Zamawiający. 

 

22. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

          Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

23. Środki ochrony prawnej 

23.1. Środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp przysługują 

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w 

uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w 

wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. 

23.2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp 

czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

lub zaniechania czynności, od której Zamawiający jest zobowiązany na 

podstawie ustawy. 

23.3. Z uwagi na wartość przedmiotowego postępowania, zgodnie z art. 180 ust. 

2 ustawy Pzp, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

a) opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału 

w postępowaniu; 

b) wykluczenia Odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 

c)  odrzucenia oferty Odwołującego. 

23.4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności 

Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, 

zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów określać żądane oraz wskazywać 

okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 

23.5. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp: 

1) Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji 

o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – 

jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp 

(faxem, mailem) albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny 

sposób. 

2) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu a także wobec 

postanowień Specyfikacji istotnych Warunków Zamówienia wnosi się 

w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie 

Zamówień Publicznych lub Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia na stronie internetowej. 

3) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w punktach 23.5.1-

23.5.2 SIWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub 

przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość 

o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 
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4) Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia 

o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później 

niż w terminie: 

a) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień 

publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, 

b) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie 

zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia 

o udzieleniu zamówienia. 

23.6. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania 

poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy Pzp 

czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on 

zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na 

podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp. 

1) W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający 

powtórzy czynność albo dokona czynności zaniechanej informując o tym 

Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności. 

2) Na czynności, o których mowa w pkt. 22. 6.1 nie przysługuje odwołanie, 

z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Pzp. 

 

24. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Specyfikacją stosuje się obowiązujące 

przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego oraz przepisy 

wykonawcze do ustawy.  

 

25. Wykaz załączników do SIWZ wraz z dokumentacją 

1. Formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SIWZ), 

2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa 

w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (załącznik nr 2 do SIWZ), 

3. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do jego wykluczenia z postępowania na 

podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp (załącznik nr 3 do SIWZ),  

4. Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej w rozumieniu 

ustawy art. 26 ust. 2d ustawy Pzp (załącznik nr 4 do SIWZ),  

5. Wykazy wykonywanych usług (załącznik nr 5 do SIWZ),  

6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 6 do SIWZ), 

7. Formularz cenowy  (załącznik nr 7 do SIWZ), 

8. Wzór umowy zlecenia wraz z załącznikiem do umowy (załącznik nr 8 do SIWZ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


