
Zawartość specyfikacji istotnych warunków zamówienia

I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego

II. Tryb udzielenia zamówienia

III. Opis przedmiotu zamówienia

IV. Termin wykonania zamówienia

V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia 
warunków udziału w postępowaniu

VII.  Informacja  o  sposobie  porozumiewania  się  zamawiającego  z  Wykonawcami  oraz  przekazywania 
oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami

VIII. Wymagania dotyczące wadium

IX. Termin związania ofertą

X. Opis sposobu przygotowania oferty

XI. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

XII. Opis sposobu obliczenia ceny

XIII.  Opis  kryteriów,  którymi  Zamawiający  będzie  się  kierował  przy  wyborze  oferty,  wraz  z  podaniem 
znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert

XIV. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy 
w sprawie zamówienia publicznego

XV. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy

XVI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej

XVII. Postanowienia końcowe

AG.3410-04/EFS/10
Gniezno, dnia 05 lipca  2010 r.



Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

I. Nazwa ( firma) i adres zamawiającego:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie
ul. Kolejowa 2, 62-200 Gniezno
tel: (61) 426-25-82 / (61) 426-30-16 faks: (61) 426-25-82 wew. 68
e-mail: mops@mops.gniezno.pl
adres strony internetowej : www.mops.gniezno.pl
godziny urzędowania: poniedziałek - piątek 7.00-15.00

II. Tryb udzielenia  zamówienia
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów 
ustalonych na podstawie art.11 ust 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Podstawa prawna:
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego  na podstawie art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r., Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.

Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 z 
późniejszymi zmianami). 
2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich 
może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. nr 226 
poz. 1817)
3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w  sprawie średniego kursu złotego w 
stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości  zamówień publicznych  (Dz. U.  nr  224 poz. 
1796).

III. Opis przedmiotu zamówienia
III.1. Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia szkolenia:

„Kurs florystyczny” dla 11 osób.

Na  szkolenia  skierowani  będą  podopieczni  MOPS  w  Gnieźnie,  w  ramach  projektu  „Edukacja  ku 
samodzielności-  propagowanie  aktywnej  integracji  osób  oddalonych  od  rynku  pracy  w  mieście  Gnieźnie” 
współfinansowanego przez Unię Europejską  w ramach Europejskiego  Funduszu Społecznego,  Priorytet  VII, 
Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Szkolenie powinno obejmować następujący zakres tematyczny: 

A. Techniki układania bukietów:

1. Bukiety okolicznościowe

2. Bukiety ślubne

3. Kompozycje pogrzebowe

4. Aranżacje w naczyniach

B. Metody przedłużania trwałości kwiatów po ścięciu

C. Materiałoznawstwo, odmianoznawstwo

D. Organizacja i wyposażenie nowoczesnej kwiaciarni

Przewidywana liczba godzin: 64 godziny/ osobę.
 



Wymagany termin realizacji szkolenia:
- rozpoczęcie szkolenia powinno nastąpić nie wcześniej niż 17.08.2010r.
– zakończenie szkolenia powinno nastąpić nie później niż 26.08.2010r.

Miejsce szkolenia:
Zajęcia powinny odbywać się na terenie miasta Gniezna, w przypadku braku możliwości organizacji 

szkolenia na terenie Gniezna wykonawca ma obowiązek zapewnić dojazd uczestników na miejsce szkolenia i 
powrót do Gniezna. Koszt dojazdu winien być ujęty w cenie oferty.

Dodatkowe wymagania:
Uczestnicy  szkolenia  zostaną  wybrani  przez  Zamawiającego,  a  Wykonawca  przed  rozpoczęciem 

szkolenia otrzyma wykaz osób skierowanych na szkolenie. W przypadku nie podjęcia przez wskazaną osobę 
szkolenia lub przerwanie w trakcie trwania kursu Wykonawca niezwłocznie ma obowiązek zawiadomić o tym 
fakcie Zamawiającego, a Zamawiający ma prawo skierować na to miejsce inną osobę.
Do realizacji zadania na czas trwania szkolenia Wykonawca musi zapewnić co najmniej:
- 350 sztuk kwiatów/osobę
- 250 sztuk zieleni ciętej / osobę
- 3 szt. gąbki florystycznej / osobę
- 3 szt. mikrofonów / osobę
- 0,5 kg drutu technicznego / osobę
oraz następujące materiały szkoleniowe:
- druty ozdobne,
- taśma florystyczna,
- rafia sztuczna do wiązania bukietów,
- rafia naturalna,
- wstążki,
- susz,
- koraliki i inne ozdoby,
- siatka metalowa,
- naczynia i inne materiały w zależności od potrzeb (kleje, plastelina, itp.)
- narzędzia do wykonywania czynności: sekatory,  noże, ceramika itp.,
-  wszelkie  niezbędne  i  odpowiednie  materiały  szkoleniowe  (np.  podręczniki,  zeszyty,  materiały  piśmienne, 
prezentacje lub tym podobne). Materiały szkoleniowe typu podręczniki, skrypty zeszyty lub inne  muszą być 
adekwatne  do  treści  szkolenia  i  opatrzone  informacją  o  współfinansowaniu,  flagą  UE oraz  logo  Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki (zgodnie z aktualnym Planem Komunikacji POKL 2007-2013 oraz Wytycznymi 
dot.  oznaczania projektów w ramach POKL).  Materiały powinny być  przekazane  każdemu uczestnikowi  za 
pokwitowaniem na początku szkolenia bądź na bieżąco zgodnie z tematyką realizowanych zajęć.  Ponadto 1 
egzemplarz materiałów lub ich kserokopię Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu.

Wykonawca musi zapewnić uczestnikom projektu 1 ciepły posiłek dziennie (obiad – danie główne) oraz 
napoje ciepłe i zimne.

Szkolenie powinno zakończyć się wydaniem zaświadczeń o jego ukończeniu opatrzone informacją o 
współfinansowaniu oraz logo UE, EFS i POKL. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu 
kserokopii  zaświadczeń  potwierdzonych  za  zgodność  z  oryginałem  i  listy  potwierdzającej  odbiór  w/w 
zaświadczeń lub certyfikatów.

Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia kosztów ubezpieczenia NW uczestnika szkolenia na czas 
szkolenia.

III.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
III.3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
III.4. Zamawiający dopuszcza możliwości wykonania zamówienia przez podwykonawców.
III.5. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.
III.6. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.
III.7. Wymagania stawiane Wykonawcy :

1) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisa-
nymi dla przedmiotu zamówienia.  
2) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. 
3) Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustano-



wionym przedstawicielem wykonawcy. 
4) Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych 
dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.  

IV. Termin wykonania zamówienia
Szkolenie powinno odbywać się w okresie od 17.08.2010r. do 26.08.2010r.

V. Opis  warunków  udziału  w  postępowaniu  oraz  opis  sposobu  dokonywania  oceny  spełnienia  tych 
warunków 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1.1  posiadania  uprawnień  do  wykonywania  określonej  działalności  lub  czynności,  jeżeli  przepisy  prawa 
nakładają obowiązki ich posiadania;
1.2 posiadania wiedzy i doświadczenia 
1.3 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym  oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
1.4 sytuacji ekonomicznej i finansowej.

2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone 
przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/niespełnia. 
2.1. Weryfikacja posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności polegać będzie w 
oparciu o  Zaświadczenie o wpisie instytucji szkoleniowej do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego 
przez  właściwy ze względu  na  siedzibę  instytucji  Wojewódzki  Urząd  Pracy aktualne na rok złożone  przez 
Wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna. 
2.2.  W  przypadku  weryfikacji  warunku  posiadania  doświadczenia  i  wiedzy  Zamawiający  wymaga 
przeprowadzenia co najmniej pięciu szkoleń w zakresie zagadnień będących przedmiotem zamówienia w okresie 
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert . Warunek ten oceniany będzie na podstawie wykazu 
zrealizowanych szkoleń metodą warunku granicznego - spełnia/niespełnia.
2.3.  W  przypadku  weryfikacji  warunku  dysponowania  osobami  zdolnymi  do  wykonania  zamówienia 
Zamawiający  będzie  oceniać  posiadane  wykształcenie,  kwalifikacje  i  liczbę  przeprowadzonych  szkoleń  w 
zakresie zagadnień będących przedmiotem zamówienia, na podstawie wykazu osób, które będą uczestniczyć w 
wykonywaniu  zamówienia,  wraz  z  informacjami  na  temat  ich  kwalifikacji  zawodowych,  doświadczenia  i 
wykształcenia  niezbędnego do wykonania  zamówienia,  a  także zakresu  wykonywanych  przez  nie  czynności 
metodą warunku granicznego - spełnia/niespełnia.
Osoby wskazane do przeprowadzenia szkolenia muszą posiadać:
- wykształcenie lub kwalifikacje  o kierunku ściśle związanym z przedmiotem zamówienia 
- doświadczenie w prowadzeniu co najmniej 5 szkoleń o tematyce zgodnej z przedmiotem zamówienia w okresie 
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert.
 W wykazie należy wpisać tylko osoby spełniające podane warunki.
3.  Wykonawca  może  polegać  na  wiedzy  i  doświadczeniu,  potencjale  technicznym,  osobach  zdolnych  do 
wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego 
łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż 
będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu 
pisemne  zobowiązanie  tych  podmiotów  do  oddania  mu  do  dyspozycji  niezbędnych  zasobów  na  okres 
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
4. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z 

udziału w postępowaniu.
5.  Z  udziału  w  niniejszym  postępowaniu  wyklucza  się  wykonawców,  którzy  podlegają  wykluczeniu  na 

podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.
6. Ofertę wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą.

7. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
1) jest niezgodna z ustawą,

2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 
2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych,

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

4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
6) zawiera błędy w obliczeniu ceny.
7) 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 Prawa zamówień publicznych
8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

VI.  Wykaz  oświadczeń  lub  dokumentów,  jakie  mają  dostarczyć  Wykonawcy  w  celu  potwierdzenia 
spełnienia warunków udziału w postępowaniu
A. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:
A.1.Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę - załącznik nr 1 do SiWZ
A.2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych 
- załącznik nr 2 do SiWZ.
A.3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust. 1 
Prawa zamówień publicznych - załącznik nr 3 do SiWZ
A.4. Wzór umowy - parafowany przez wykonawcę - załącznik nr 4 do SiWZ
A.5. Wzór zaświadczenia o ukończenia kursu – parafowany przez wykonawcę– załącznik nr 8 do SiWZ
A.6. Harmonogram szkolenia 
A.7. Program szkolenia
A.8. Inne dokumenty wykazane w pkt. B, C, D i E.

B. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust 1 
Prawa zamówień publicznych wykonawca składa następujące dokumenty:

B.1.  Aktualny  odpis  z  właściwego  rejestru,  jeżeli  odrębne  przepisy  wymagają  wpisu  do  rejestru,  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 ofert,
w przypadku osób fizycznych oświadczenie wymienione w pkt. A.3. niniejszej specyfikacji.
B.2. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie 
zalega z opłacaniem podatków lub  zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie  na  raty  zaległych  płatności  lub  wstrzymanie  w całości  wykonania  decyzji  właściwego  organu  – 
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 
B.3.  Aktualne  zaświadczenie  właściwego  oddziału  Zakładu  Ubezpieczeń  Społecznych  lub Kasy  Rolniczego 
Ubezpieczenia  Społecznego  potwierdzającego,  że  Wykonawca  nie  zalega  z  opłacaniem  składek  na 
ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdza, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie 
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – 
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
B.4.  Dokumenty  potwierdzające  posiadanie  uprawnień/pełnomocnictw  osób  składających  ofertę,  o  ile  nie 
wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych.
W przypadku:  podmiotów posiadających osobowość prawną jak i spółek prawa handlowego nie posiadających 
osobowości prawnej - wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego,
1)  osób  fizycznych  wykonujących  działalność  gospodarczą  -  zaświadczenie  o  wpisie  do  ewidencji 
działalności gospodarczej,
2)  spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, gdy zaciągnięcie zobowiązania z tytułu realizacji zamówienia 
przewyższa  dwukrotnie wysokość  kapitału  zakładowego  Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć uchwałę 
wspólników upoważniającą do zaciągania zobowiązań, a w przypadku gdy umowa spółki stanowi inaczej, umowę 
spółki  wraz  ze  wskazanym  w niej  przepisem upoważniającym  do  zaciągania  w/w zobowiązań  (art.  230 
kodeksu spółek handlowych),
3)  wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia  pełnomocnictwo do reprezentowania 
wykonawców  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  albo  reprezentowania  w  postępowaniu  i  zawarcia 
umowy (konsorcjum).

C. W celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 1 do 3 
ustawy Pzp, należy złożyć następujące dokumenty:
C.1. Zaświadczenie o wpisie instytucji szkoleniowej do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez 
właściwy ze względu na siedzibę instytucji Wojewódzki Urząd Pracy aktualne na rok 2010.
C.2. Wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług 
w  zakresie  niezbędnym  do  wykazania  spełniania  warunku  wiedzy  i  doświadczenia  w  zakresie  zagadnień 
będących  przedmiotem zamówienia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,  a 
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat 
wykonania  i  odbiorców,  przy  czym  wymagane  jest  przeprowadzenie  co  najmniej  pięciu  takich  szkoleń  – 
załącznik nr 5 do SiWZ.



C.3.  Wykaz  wszystkich  osób,  które  będą  uczestniczyć  w  wykonywaniu  zamówienia,  w  szczególności 
odpowiedzialnych  za  świadczenie  usług,  wraz  z  informacjami  na  temat  ich  kwalifikacji  zawodowych, 
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez 
nie czynności, przy czym wymagane jest, by:
- osoby uczestniczące w wykonywaniu przedmiotu zamówienia „Kurs florystyczny” posiadały wykształcenie lub 
kwalifikacje o kierunku związanym z przedmiotem zamówienia (rolnictwo, florystyka),
-  posiadały  doświadczenie  w  przeprowadzeniu  minimum  pięciu  szkoleń  w  zakresie  zagadnień  będących 
przedmiotem zamówienia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert- załącznik nr 6 
do SiWZ.
C.4.  Oświadczenie,  że  osoby,  które  będą  uczestniczyć  w  wykonywaniu  zamówienia,  posiadają  wymagane 
uprawnienia – załącznik nr 7 do SIWZ.

D. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
Zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. B.1. składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w 
którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że :
- Nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert.
- Nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie,  odroczenie  lub rozłożenie na raty  zaległych  płatności  lub wstrzymanie  w 
całości  wykonania  decyzji  właściwego  organu  -  wystawiony  nie  wcześniej  niż  3  miesiące  przed  upływem 
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania 
ofert.
- Nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert.

E. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej:
Wykonawcy  mogą  wspólnie  ubiegać  się  o  udzielenie  zamówienia,  w  takim  przypadku  dla  ustanowionego 
pełnomocnika  do  oferty  należy  załączyć  pełnomocnictwo  do  reprezentowania  w  postępowaniu  lub 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
Oferta  powinna zawierać:  oświadczenia  i  dokumenty opisane  w pkt.  B i  C dla każdego partnera  z  osobna, 
pozostałe dokumenty składane są wspólnie.

F. Postanowienia dotyczące składanych dokumentów:
F.1. Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za 
zgodność przez Wykonawcę lub osobę/osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem „za zgodność z 
oryginałem”.

F.2.  Dokumenty  sporządzone  w  języku  obcym  są  składane  wraz  z  tłumaczeniem  na  język  polski, 
poświadczonym przez Wykonawcę.

Zgodnie z art.  26 ust.  2a Wykonawca na żądanie Zamawiającego i  w zakresie  przez niego wskazanym jest 
zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert, spełnienie warunków, o których 
mowa wyżej i brak podstaw do wykluczenia  z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 
1.  

VII.  Informacja  o  sposobie  porozumiewania  się  zamawiającego  z  Wykonawcami  oraz  przekazywania 
oświadczeń  lub  dokumentów,  a  także  wskazanie  osób  uprawnionych  do  porozumiewania  się  z 
Wykonawcami 
1.  Wszelkie  oświadczenia,  wnioski,  zawiadomienia  oraz  informacje  Zamawiający  i  Wykonawcy przekazują 
pisemnie. Pytania muszą być skierowane na:
adres zamawiającego podany w pkt. I niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
2. Inne dopuszczalne formy porozumiewania się z Wykonawcami:
2.1.  Zamawiający  dopuszcza  porozumiewanie  się  za  pomocą faksu  na  nr  faksu  podany w pkt.  I  niniejszej 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
Każda  ze  stron  na  żądanie  drugiej  niezwłocznie  potwierdza  fakt  otrzymania  oświadczeń,  wniosków, 
zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą faksu. 
 2.2. Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej 
podany w pkt. I niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 



Każda  ze  stron  na  żądanie  drugiej  niezwłocznie  potwierdza  fakt  otrzymania  oświadczeń,  wniosków, 
zawiadomień oraz innych informacji przekazanych drogą elektroniczną. 

3. Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest:
stanowisko z-ca kierownika działu administracyjno - gospodarczego 
imię i nazwisko: Katarzyna Fleta       tel.  (61)4263016  w. 48
w godz.  pomiędzy 7.00 a 15.00 (od poniedziałku do piątku).

4.  Osobą  ze  strony  zamawiającego  upoważnioną  do  potwierdzenia  wpływu  oświadczeń,  wniosków, 
zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą teleksu, telefaksu lub drogą elektroniczną jest:
stanowisko z-ca kierownika działu administracyjno - gospodarczego 
imię i nazwisko :           Katarzyna Fleta tel.  (61) 4263016  w.48
w godz.  pomiędzy 7.00 a 15.00 (od poniedziałku do piątku).

5.  Wykonawca  może  zwrócić  się  do  Zamawiającego  o  wyjaśnienie  treści  specyfikacji  istotnych  warunków 
zamówienia. 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 specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia 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, o którym mowa wyżej,  lub dotyczy udzielonych  wyjaśnień,  Zamawiający może udzielić 
wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia.
Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o którym mowa wyżej. 

6. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał specyfikację 
istotnych warunków zamówienia oraz zamieści na stronie internetowej Zamawiającego bez ujawniania źródła 
zapytania.

7. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami.

8.  Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych  informacji,  wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do 
Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania. 

9. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, w każdym czasie, przed upływem terminu do składania 
ofert,  zmodyfikować  treść  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  pod  warunkiem,  że  wprowadzona 
zmiana nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

10.  Wprowadzone  w  ten  sposób  modyfikacje,  zmiany  lub  uzupełnienia  przekazane  zostaną  wszystkim 
Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszczone zostaną na 
stronie internetowej www.mops.gniezno.pl.

11. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również pytania 
Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i 
będą wiążące przy składaniu ofert. Wszelkie prawa i zobowiązania wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych 
terminów będą podlegały nowemu terminowi.

12. Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany 
treści ogłoszenia Zamawiający zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych „ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 
zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych", przedłużając jednocześnie termin składania ofert o czas 
niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach, jeżeli spełnione zostaną przesłanki określone w art. 12a ust. 1 lub 
2 Prawa zamówień publicznych.

13.  Niezwłocznie  po  zamieszczeniu  w  Biuletynie  Zamówień  Publicznych  „ogłoszenia  o  zmianie  głoszenia 
zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych Zamawiający zamieści informację o zmianach na tablicy 
ogłoszeń oraz na stronie internetowej www.mops.gniezno.pl.

VIII. Wymagania dotyczące wadium
 Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium  



IX. Termin związania ofertą
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający 
może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony 
okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą samodzielnie, zawiadamiając o tym zamawiającego.

X. Opis sposobu przygotowania oferty
A. Przygotowanie oferty
A.1.  Ofertę  należy  sporządzić  pod  rygorem  nieważności  w  formie  pisemnej  w  języku  polskim,  pismem 
czytelnym (pismem komputerowym, maszynowym lub inna trwałą i czytelną techniką).
A.2. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej.
A.3. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. Oferta powinna zawierać wymagane dokumenty, oświadczenia 
i  załączniki.  Dokumenty  powinny  być  sporządzone  zgodnie  z  zaleceniami  oraz  przedstawionymi  przez 
Zamawiającego wzorcami, zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach.
A.4. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
A.5. Oferta oraz wymagane formularze, zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób 
uprawnionych  do  reprezentowania  firmy  w  obrocie  gospodarczym,  zgodnie  z  aktem  rejestracyjnym  oraz 
przepisami prawa.
A.6.  Oferta  podpisana  przez  upoważnionego  przedstawiciela  wykonawcy  wymaga  załączenia  właściwego 
pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.
A.7.  Wszelkie poprawki i korekty w ofercie oraz w załącznikach mogą być dokonane jedynie przez czytelne 
skreślenie  błędnego  zapisu,  a  wszystkie  miejsca,  w  których  Wykonawca  naniósł  te  zmiany  muszą  zostać 
zaparafowane (lub podpisane) i datowane przez osobę podpisującą ofertę. Parafka (podpis) musi być naniesiona 
w sposób umożliwiający identyfikację (np. wraz z imienną pieczątką osoby parafującej).
A.8.  Wszystkie  strony  oferty  powinny  być  spięte  (zszyte)  w  sposób  trwały,  zapobiegający  możliwości 
dekompletacji zawartości oferty.
A.9. W przypadku kserokopii dokumentów wielostronicowych zaleca się potwierdzenie zgodności z oryginałem 
przez osobę/y upoważnioną/e każdej strony dokumentu.

B. Oferta wspólna
W  przypadku,  kiedy  ofertę  składa  kilka  podmiotów,  oferta  tych  wykonawców  musi  spełniać  następujące 
warunki:
B.1. Oferta winna być podpisana przez każdego z wykonawców występujących wspólnie lub upoważnionego 
przedstawiciela / partnera wiodącego.
B.2.  Upoważnienie  do  pełnienia  funkcji  przedstawiciela  /  partnera  wiodącego  wymaga  podpisu  prawnie 
upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców występujących wspólnie/ partnerów - należy załączyć 
do oferty
B.3.  Przedstawiciel  /  wiodący  partner  winien  być  upoważniony  do  reprezentowania  wykonawców  w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego. 
Podmioty  występujące  wspólnie  ponoszą  solidarną  odpowiedzialność  za  niewykonanie  lub  nienależyte 
wykonanie zobowiązań  
W przypadku dokonania wyboru oferty wykonawcy występującego wspólnie przed przystąpieniem do zawarcia 
umowy  o  zamówienie  publiczne  przedłożona  zostanie  umowa  regulującą  współpracę  wykonawców 
występujących wspólnie. Termin, na jaki została zawarta umowa wykonawców nie może być krótszy od terminu 
określonego na wykonanie zamówienia.  

C. Sposób złożenia oferty
C.1.Wykonawca powinien umieścić ofertę  w zamkniętej  (zaklejonej  i  nieprzejrzystej)  kopercie,  która będzie 
zaadresowana na adres Zamawiającego tj.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie
ul. Kolejowa 2, 62-200 Gniezno.
C.2.  Koperta  powinna  posiadać  następujące  oznaczenia:  „Nie  otwierać  przed  dniem  13.07.2010r.”   oraz 
„Przetarg nieograniczony na usługę przeprowadzenia szkolenia „Kurs florystyczny”  na kopercie należy 
zamieścić również nazwę i adres Wykonawcy.
C.3.  Wykonawca  może  wprowadzić  zmiany  lub  wycofać  złożoną  przez  siebie  ofertę  pod  warunkiem,  że 



Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed upływem 
terminu składania ofert.  Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi  być  złożone jak 
powyżej. Koperta powinna zostać dodatkowo oznaczona dopiskiem „Zmiana” lub „Wycofanie”. Wykonawca 
nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania 
ofert.
D. Sposób postępowania z ofertami złożonymi po terminie.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Zostaną one zwrócone wykonawcom bez otwierania koperty, 
o ile była ona zamknięta i zaklejona w chwili złożenia. Oferty w kopercie naruszonej lub nie zaklejonej będą 
traktowane jako odtajnione i zwrócone wykonawcom bez rozpatrywania.

XI. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert
1. Oferty należy składać do dnia: 2010-07-13 do godz. 08.00 w siedzibie Zamawiającego: 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie
ul. Kolejowa 2, 62-200 Gniezno
Pokój nr 7 (sekretariat) III piętro.
2. Publiczne otwarcie ofert.
Otwarcie  ofert  odbędzie się  w dniu  13 lipca 2010 o godz.  08.15 w siedzibie zamawiającego  w Miejskim 
Ośrodku Pomocy Społecznej w Gnieźnie, ul. Kolejowa 2, pokój nr 7 (III pietro).
3. Przebieg publicznego otwarcia ofert: 
Przewodniczący komisji:

a.  przed otwarciem ofert podaje kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówie-
nia,

b. odczytuje nazwę (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, warunków płat-
ności oraz terminu wykonania zamówienia,

c.  powiadamia  uczestników  biorących  udział  w  posiedzeniu  komisji  o  sposobie  dalszego
postępowania.

4. Poufne badanie ofert
Informacje związane z przebiegiem badania, oceny i porównywania treści złożonych ofert nie mogą zostać 
ujawnione, z wyjątkiem zamieszczonych w protokole. 

XII. Opis sposobu obliczenia ceny
1.  Cena  oferty  uwzględnia  wszystkie  zobowiązania,  musi  być  podana  w  PLN  cyfrowo  i  słownie,  z 
wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje. 
2. Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia 
oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.  
3. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen. 
4. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu ofertowym" stanowiącym 
załącznik nr 1 do SIWZ. 

XIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem 
znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 
1. Kryteria oceny oferty – Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego 
rozpatrywania, jeżeli:
1.1. Oferta, spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją.
1.2. Oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie.
1.3. Wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego.
1.4. Złożone oświadczenia, dokumenty, zaświadczenia są aktualne i podpisane przez osoby uprawnione.

2. Zamawiający  dokona  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  zamówienia  na  podstawie  porównania  cen 
zawartych w złożonych ofertach w oparciu o następujące kryterium:

Nazwa kryterium Waga
Cena oferty brutto 100%

Zamawiający będzie porównywał ceny ofert w sposób następujący:

Ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:



      C min      
liczba  punktów zdobytych przez ofertę   = -----------------------         x  100  

      C of

C min – najniższa cena oferty spośród wszystkich ofert 
C of – cena badanej oferty
Oferta najkorzystniejsza otrzyma 100 punktów.
Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów.

3. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej spośród 
ofert uznanych za ważne.  

XIV. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego
1. Umowa w sprawie realizacji  zamówienia publicznego zawarta zostanie z wzorem umowy załączonym do 
SIWZ (załącznik nr - 4), z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych 
zawartych w ofercie.
2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę.
3. W przypadku gdyby wyłoniona w prowadzonym postępowaniu oferta została złożona przez dwóch lub więcej 
wykonawców wspólnie ubiegających  się o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający zażąda umowy 
regulującej współpracę tych podmiotów przed przystąpieniem do podpisania umowy o zamówienie publiczne.
4.  Zamawiający  niezwłocznie  po  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  zawiadomi  Wykonawców  podając  w 
szczególności:
1) nazwę (firmę) i adres wykonawcy,  którego ofertę wybrano, oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy 
(firmy),  siedziby  i  adresy  wykonawców,  którzy  złożyli  oferty  wraz  ze  streszczeniem  oceny  i  porównania 
złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.
2) uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia wykonawców, jeżeli takie będzie miało miejsce, 
3) uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia ofert, jeżeli takie będzie miało miejsce.
5. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie:
1) zamieszczone w siedzibie Zamawiającego poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń,  
2) zamieszczone na stronie internetowych Zamawiającego, 
6. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający zawiadomi równocześnie 
wszystkich wykonawców, którzy:
1) ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu 
składania ofert
2)  złożyli  oferty  -  w  przypadku  unieważnienia  postępowania  po  upływie  terminu  składania  ofert  podając 
uzasadnienie faktyczne i prawne.
7. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający na wniosek wykonawcy, 
który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadomi o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego 
samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia.
8.  Umowa zostanie zawarta  w formie pisemnej po upływie  terminu przewidzianego na wniesienie protestu, 
chyba, że zostanie złożona tylko jedna oferta, w takim przypadku umowa może zostać podpisana przed upływem 
tego terminu.
9. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego wykonawcę.

XV. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy
Postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.

XVI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej
1. Środki  ochrony  prawnej  (Odwołanie,  Skarga  do  Sądu)  w  niniejszym  postępowaniu  przysługują 
wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub miały interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia lub 
poniosły  lub  mogą  ponieść  szkodę  w  wyniku  naruszenia  przez  zamawiającego  przepisów  ustawy  Prawo 
zamówień publicznych.
2. Wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji  istotnych warunków zamówienia środki ochrony 
prawnej przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków 
ochrony prawnej prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
3. W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,



3) odrzucenia oferty odwołującego
W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

4. W przypadku:

1) niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia, lub
2) zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, 
na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie wykonawca może w terminie przewidzianym do 
wniesienia  odwołania  poinformować  o  nich  zamawiającego.  W  przypadku  uznania  zasadności  przekazanej 
informacji  zamawiający  powtórzy  czynność  albo  dokona  czynności  zaniechanej,  informując  o  tym 
wykonawców.
5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się 
niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać 
okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
6. Odwołanie wnosi się w terminie:
1) 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 
jeżeli zostało ono przesłane faksem lub drogą elektroniczną, lub
2) 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 
jeżeli zostało ono przesłane pisemnie,
7. Odwołanie  wobec  treści  ogłoszenia  o  zamówieniu  lub  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  zamawiającego  - 
www.mops.gniezno.pl.
8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 6, 7 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.

9. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty 
najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
1) 15  dni  od  dnia  zamieszczenia  w  Biuletynie  Zamówień  Publicznych  ogłoszenia  o  udzieleniu 
zamówienia.
2) 1  miesiąca  od  dnia  zawarcia  umowy,  jeżeli  zamawiający  nie  zamieścił  w  Biuletynie  Zamówień 
Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
10. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej 
opatrzonej  bezpiecznym  podpisem  elektronicznym  weryfikowanym  za  pomocą  ważnego  kwalifikowanego 
certyfikatu.
11. Odwołujący  przesyła  kopię  odwołania  zamawiającemu  przed  upływem  terminu  do  wniesienia 
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Przesłanie kopii 
odwołania może nastąpić za pomocą jednego ze sposobów określonych w pkt. VII  niniejszej specyfikacji,  z 
zachowaniem zasad tam określonych.
12. Brak przekazania zamawiającemu kopii odwołania,  w sposób oraz w terminie określonym powyżej, 
stanowi jedną z przesłanek odrzucenia odwołania przez Krajową Izbę Odwoławczą.
13. W  przypadku  wniesienia  odwołania  wobec  treści  ogłoszenia  o  zamówieniu  lub  postanowień 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.
14. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą 
ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.
15. Kopię odwołania Zamawiający: 
1) przekaże niezwłocznie innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 
2) zamieści  również  na  stronie  internetowej  -  www.mops.gniezno.pl,  jeżeli  odwołanie  dotyczy  treści 
ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.
16. Przystąpienie do postępowania odwoławczego wykonawca wnosi w terminie 3 dni od dnia otrzymania 
kopii  odwołania,  wskazując  stronę,  do której  przystępuje,  i  interes  w uzyskaniu  rozstrzygnięcia  na korzyść 
strony, do której przystępuje. 
17. Przystąpienie do postępowania odwoławczego doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w 
formie  pisemnej  albo  elektronicznej  opatrzonej  bezpiecznym  podpisem  elektronicznym  weryfikowanym  za 



pomocą  ważnego  kwalifikowanego  certyfikatu,  a  jego  kopię  przesyła  się  zamawiającemu  oraz  wykonawcy 
wnoszącemu odwołanie.
18. Odwołanie podlegać będzie rozpoznaniu przez Krajową Izbę Odwoławczą, jeżeli nie zawiera braków 
formalnych oraz uiszczono wpis od odwołania.

19. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej  stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego 
przysługuje skarga do Sądu.
20. Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI Prawa zamówień 
publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g.

XVII. Postanowienia końcowe
1. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu postępowania, ofert od chwili ich otwarcia 
w trakcie prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (jawne 
po  zakończeniu  postępowania)  oraz  stanowiących  tajemnicę  przedsiębiorstwa  w  rozumieniu  przepisów  o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zastrzeżonych przez uczestników postępowania. 
2. Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych zasad:
-   Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku 
- Zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną dokumenty 
- udostępnienie może mieć miejsce tylko w siedzibie zamawiającego oraz w czasie godzin jego urzędowania.
W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks 
cywilny.
3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

XVIII. Załączniki
Załączniki składające się na integralną cześć niniejszej specyfikacji:
1. Formularz ofertowy
2.Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne 
3.Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
4.Wzór umowy
5.Wykaz wykonanych usług
6.Wykaz osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia
7.Oświadczenie,  że  osoby,  które  będą  uczestniczyć  w  wykonywaniu  zamówienia,  posiadają  wymagane 
uprawnienia

8.Wzór zaświadczenia o ukończeniu kursu

----------------------------------------------------
podpis Zamawiającego



Załącznik nr 1 

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

Dane dotyczące wykonawcy:
Nazwa: .......................................................................

Siedziba: .......................................................................

Adres poczty elektronicznej: ................................................
Strona internetowa: ................................................
Numer telefonu: 0 (**) ...................................... 
Numer faksu: 0 (**) ......................................
Numer REGON: ................................................
Numer NIP: ................................................

Nazwa (firma) i adres Zamawiającego:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie
ul. Kolejowa 2, 62-200 Gniezno, 
tel. 061 4262582, fax 061 4262582 wew. 68 , 
e-mail: mops@mops.gniezno.pl  
adres strony internetowej: www.mops.gniezno.pl  

Zobowiązania Wykonawcy
Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym na: usługę przeprowadzenia szkolenia:

„Kurs florystyczny” dla 11 osób,
w ramach projektu „Edukacja  ku samodzielności  –  propagowanie  aktywnej  integracji  osób oddalonych  od rynku pracy w 
mieście  Gnieźnie”  współfinansowanego  przez  Unię  Europejską  w  ramach  Europejskiego  Funduszu  Społecznego  Program 
Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet  VII,  Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji 
przez ośrodki pomocy społecznej” oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia za cenę:

Cena oferty ogółem:
Cena ofertowa netto .............................................................................................................................zł 
(słownie:................................................................................................................ ………………….. )
Stawka pod. VAT......%, wartość pod. VAT....................................................................................….zł
(słownie: ………………………………………………………………………… ………………...…)
Cena ofertowa brutto ………..............................................................................................................zł
(słownie:...............................................................................................................................................)

Cena za osobę:

 Cena jednostkowa  netto ......................................................................................................................zł 

(słownie:................................................................................................................... ………………….. )

Stawka pod. VAT......%, wartość pod. VAT....................................................................................….zł

(słownie: ………………………………………………………………………… ………………...…)
Cena jednostkowa brutto ...................................................................................................................zł
(słownie:...............................................................................................................................................)

Oświadczam, że :
1. Wykonam zamówienie publiczne w terminie: od …………. do   …………….. zgodnie z terminami określonymi w SIWZ .
2. Akceptuję termin płatności (przelew), zgodnie z warunkami określonymi w umowie. 
3. Miejsce szkolenia to:……………………………………………………………………
4. Akceptuję warunki umowy i nie wnoszę żadnych zastrzeżeń.

http://www.mops.gniezno.pl/
mailto:mops@mops.gniezno.pl


Osoba/osoby  wyznaczona/e do kontaktów z Zamawiającym:

Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań umowy:
1. ........................................................................... tel. kontaktowy, faks: .......... .......... .......... 
zakres odpowiedzialności…………………………………………………………
2. ........................................................................... tel. kontaktowy, faks: .......... .......... .......... 
 zakres odpowiedzialności………………………………………………………….

Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej

Nazwisko, imię ....................................................................................................
Stanowisko ...........................................................................................................
Telefon...................................................Fax.........................................................
Zakres*:
- do reprezentowania w postępowaniu
- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
- do zawarcia umowy

*(niepotrzebne skreślić)

Oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
1. Oświadczamy,  że  zapoznaliśmy  się  ze  specyfikacją  istotnych  warunków  zamówienia,  nie  wnosimy żadnych 
zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.
2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych z ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia.
3. Oświadczamy, że załączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wymagania stawiane wykonawcy 
oraz postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej 
oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

Dokumenty
Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam: 
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... 

Zastrzeżenie wykonawcy
Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione:
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

Inne informacje wykonawcy: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

Imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy:

……………………………………………………………………………………….………..
…………………………………………………………………………………………………

____________________________
Data i czytelne podpisy Wykonawcy 
/osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy



Załącznik nr 2

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O 
                                                      ZAMÓWIENIE   PUBLICZNE

Nazwa wykonawcy .................................................................................................

Adres wykonawcy .................................................................................................

Miejscowość ................................................ Data .....................

 
Oświadczam, że spełniam niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu, a mianowicie: 

1.     posiadam  uprawnienia  do  wykonywania  działalności  lub  czynności  jeżeli  przepisy  prawa  nakładają 
obowiązek ich posiadania,
                                   
1. posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie,

2. dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

3. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej wykonać zamówienie.

                                                                   .................................................................................
                                                                               (data i czytelny podpis wykonawcy)



Załącznik nr 3

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Nazwa wykonawcy .................................................................................................

Adres wykonawcy .................................................................................................

Miejscowość ................................................ Data .....................

Oświadczamy,  że w stosunku do Firmy,  którą reprezentujemy brak jest  podstaw do wykluczenia  z  powodu 
niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych w szczególności:
1) Firma,  którą  reprezentujemy nie  wyrządziła  szkody,  nie  wykonując  zamówienia  lub  wykonując  je 
nienależycie, a szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed 
wszczęciem niniejszego postępowania.
2) w stosunku do Firmy,  którą  reprezentujemy nie otwarto  likwidacji,  ani  nie  ogłoszono upadłości,  z 
wyjątkiem sytuacji,  gdy po ogłoszeniu upadłości  doszło do zawarcia  układu zatwierdzonego prawomocnym 
postanowieniem  sądu,  jeżeli  układ  ten  nie  przewiduje  zaspokojenia  wierzycieli  przez  likwidację  majątku 
upadłego.
3) Firma, którą reprezentujemy nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków uzyskania przewidzianych prawem zwolnienia, odroczenia, 
rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu.
4) osoby  określone  w  art.  24  ust.  1  pkt  4)  do  8  nie  zostały  prawomocnie  skazane  za  przestępstwo 
popełnione  w  związku  z  postępowaniem  o  udzielenie  zamówienia,  przestępstwo  przeciwko  prawom  osób 
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo 
przeciwko  obrotowi  gospodarczemu  lub  inne  przestępstwo  popełnione  w  celu  osiągnięcia  korzyści 
majątkowych,  a  także  za  przestępstwo  skarbowe  lub  przestępstwo  udziału  w  zorganizowanej  grupie  albo 
związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego
5) w stosunku do Firmy,  którą  reprezentujemy Sąd nie orzekł  zakazu ubiegania  się  o  zamówienia  na 
podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

                                                       .................................................................................
                                                                    (data i czytelny podpis wykonawcy)



Załącznik nr 4

WZÓR
UMOWA  nr    ....../10

dot. organizacji szkolenia
„………………………………………………………………………………..

zawarta w dniu  .........2010r.

pomiędzy  Miastem  Gniezno,  reprezentowanym  przez  Prezydenta  Miasta  Gniezna  z  którego 
upoważnienia działa:

 Pani ……………………………………………………
Numer NIP: 784-10-62-090  REGON: 004784518

zwanym dalej w umowie „Zamawiającym”

     a Panem/ Panią………………………………………
prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą:  
Numer NIP: REGON: 

zwanym dalej  w umowie „Wykonawcą”

§ 1

Przedmiotem umowy jest zorganizowanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego szkolenia w 
ramach projektu „Edukacja ku samodzielności – propagowanie aktywnej integracji osób oddalonych 
od  rynku  pracy  w  mieście  Gnieźnie”,  współfinansowanego  przez  Unię  Europejską  w  ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Działanie 7.1 
Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

pod nazwą: ………………………………………………………………………………….
     
Wykonawca  oświadcza,  iż  posiada  uprawnienia  oraz  odpowiednie  kwalifikacje
i warunki do należytego wykonania zamówienia.

§ 2

1. Szkoleniem obejmuje się ….. osób bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo skierowanych przez 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie, w grupach gwarantujących należyte opanowanie 
programu przewidzianego szkoleniem.

2. Termin szkolenia: 
…………………………………..

3. Miejsce szkolenia: …………………………………………………………………………………..

4.Szkolenie obejmuje ……  godzin zgodnie z załączonym do umowy harmonogramem (załącznik nr 1 
do umowy) i programem szkolenia (załącznik nr 2 do umowy).

5. Koszt kursu wynosi ………………….. ( ……………. zł/osobę) brutto. 

§ 3

1. Podstawą przyjęcia na szkolenie jest wykaz osób skierowanych na szkolenie wystawiony przez 
Zamawiającego (załącznik nr 3 do umowy).

2. Program szkolenia i harmonogram szkolenia (załącznik nr 1 i nr 2 do umowy) uzgodniono na 
podstawie złożonej oferty.



§ 4
Wykonawca zobowiązuje się do:
1. Wykonywania czynności  będących przedmiotem umowy z należytą  starannością,  czuwania nad 
prawidłową realizacją zawartej umowy.

2. Prowadzenia dokumentacji przebiegu szkolenia stanowiącej:

a) dziennik  zajęć  edukacyjnych  zawierający  listę  obecności,  listę  potwierdzającą  odbiór 
materiałów szkoleniowych, wymiar godzin i tematy zajęć edukacyjnych,

b) rejestr  wydanych  zaświadczeń  lub  innych  dokumentów  potwierdzających  ukończenia 
szkolenia i uzyskanie kwalifikacji.

3. Zapewnienie  uczestnikom  projektu  materiałów  szkoleniowych  w  ilości  odpowiadającej  liczbie 
uczestników, oraz dostarczenie 1 egzemplarza materiałów szkoleniowych Zamawiającemu.

4. Sprawowania nadzoru wewnętrznego służącemu podnoszeniu jakości szkolenia.

5. Bieżącego informowania Zamawiającego imiennie o nieobecności na szkoleniu osób skierowanych 
przez MOPS, nie zgłoszeniu się tych osób na szkolenie lub też rezygnacji z uczestnictwa w kursie w 
trakcie jego trwania – pod rygorem odmowy przez Zleceniodawcę zapłaty za szkolenie tych osób.

6. Jeżeli  uczestnik  przerwie  szkolenie  Zamawiający  może  skierować  na  zwolnione  miejsce  nową 
osobę bezrobotną, która zobowiązana jest realizować obowiązki uczestnika szkolenia na zasadach 
określonych niniejszą umową. W takim przypadku Zamawiający pokryje jedynie koszt odpowiadający 
kosztowi kursu przewidzianego dla jednej osoby.

7.Przedłożenia MOPS listy obecności na zajęciach osób skierowanych na szkolenie i potwierdzenia 
przez instytucję szkoleniową.

8. Przechowywania dokumentów związanych z organizacją kursu do 31 grudnia 2020r. Zamawiający 
zastrzega prawo wglądu do dokumentów Wykonawcy związanych z realizowanym Projektem.

9. Umieszczenia logo Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego oraz logotypu Kapitał 
Ludzki Narodowa Strategia Spójności na wszystkich dokumentach dotyczących realizacji szkolenia.

10. Umieszczenia informacji o realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w 
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w miejscu prowadzenia szkolenia.

11. Ubezpieczenia  uczestników  kursu  od  następstw  nieszczęśliwych  wypadków.  Koszty 
ubezpieczenia uczestników kursu poniesie Wykonawca.

12.Zapewnienia uzyskanym danym osobowym osób bezrobotnych ochrony przewidzianej w ustawie z 
dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926 z późn. 
zm.).

13. Przedstawiania na każde żądanie Zamawiającego pełnej dokumentacji szkoleniowej.

14. Umożliwienia  przeprowadzenia  kontroli  na  miejscu  zarówno  ze  strony  Zamawiającego,  jak  i 
Instytucji Zarządzającej i Instytucji Pośredniczącej Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki.

15. Zarejestrowania instytucji  szkoleniowej  w internetowej  bazie  ofert  szkoleniowych dostępnej  na 
stronie  internetowej  WWW.inwestycjawkadry.pl i  aktualizowania  w w/w bazie  informacji  o  każdym 
szkoleniu otwartym w ramach projektu nie rzadziej niż raz w miesiącu, zgodnie z zakresem danych 
określonym przez Instytucję Zarządzającą.

§ 5
Zamawiający zastrzega sobie:
1. Prawo kontroli przebiegu i efektywności szkolenia oraz frekwencji uczestników.

2. Prawo uczestnictwa  w ocenie  końcowej  uczestników kursu,  która  będzie  prowadzona w formie 
egzaminu.

http://WWW.inwestycjawkadry.pl/


3. Prawo  niezwłocznego  rozwiązania  umowy  w  razie  nienależytego  jej  wykonywania  przez 
Wykonawcę  po  uprzednim  pisemnym  zawiadomieniu  o  stwierdzonych  nieprawidłowościach  i  nie 
przedstawieniu zadowalającego wyjaśnienia tych nieprawidłowości.

4.W razie  zaistnienia  istotnej  zmiany  okoliczności  powodującej,  że  wykonanie  umowy  nie  leży  w 
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może 
odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

§ 6

1. Wykonawca zapłaci  Zamawiającemu karę umowną za niewykonanie lub nienależyte  wykonanie 
umowy w wysokości 10% wartości zamówienia.

2.  Zamawiający  może  dochodzić  na  zasadach  ogólnych  odszkodowania  przewyższającego  karę 
umowną.

§ 7 

Każdy uczestnik szkolenia, po pozytywnym jego ukończeniu otrzymuje zaświadczenie, świadectwo, 
certyfikat (w zależności od rodzaju kursu) oznaczone logo Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz logotypem Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności. Jeśli nie ma możliwości 
zamieszczenia powyższej informacji na dokumentach potwierdzających ukończenie szkolenia należy 
wydać dodatkowe zaświadczenie z informacją, że szkolenie było współfinansowane przez Europejski 
Fundusz Społeczny (wg załączonego do umowy wzoru – zał. nr 4).
Wykonawca przekazuje  do MOPS kopię  zaświadczeń  oraz  imienny  wykaz  osób,  które  ukończyły 
szkolenie z wynikiem pozytywnym, a także imienny wykaz osób, które szkolenia nie ukończyły, nie 
zdały egzaminu bądź nie przystąpiły do egzaminu końcowego oraz kopię protokołu egzaminacyjnego 
wewnętrznego.

§ 8

1.  Za  realizacje  przedmiotu   zamówienia  Zamawiający   zapłaci   Wykonawcy  kwotę 
……………………………………………. zł. (słownie złotych: …………………………...), w tym należny 
podatek od towarów i usług VAT.
Środki  finansowe  na  realizację  przedmiotu  zamówienia  są  zagwarantowane
w Dz. 853 Rozdz. 853 95 § 4307 oraz § 4309, planu finansowego Zamawiającego.

2. Płatność  dokonana  zostanie  w  2  transzach.  Pierwsza  transza  w  wysokości  50%  wartości 
zamówienia, zapłacona zostanie po wykonaniu min. 50% zajęć przewidzianych w ofercie.

3.  Należność  Zamawiający  ureguluje  przelewem na  konto  Wykonawcy  po  wystawieniu  faktury 
częściowej i przedłożeniu Zamawiającemu. Termin płatności faktury do 30 dni od jej otrzymania.

4.  Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  zapłaty  należności,  o  której  mowa  w ust.  1  z  chwilą 
otrzymania środków finansowych na sfinansowanie zadania w zakresie realizacji projektu „Edukacja 
ku samodzielności-  propagowanie  aktywnej  integracji  osób oddalonych  od rynku  pracy w mieście 
Gnieźnie”.

§ 9

1.Zamawiający wskazuje do współpracy: ………………………………………….

2.Wykonawca wskazuje do współpracy: ……………………………………………

§ 10

1. Dopuszcza się zmianę miejsca szkolenia tylko w przypadkach wynikających ze zdarzeń losowych , 
których  na  dzień  składania  ofert  nie  można  było  przewidzieć.  Zmiana  wymaga  powiadomienia  i 
akceptacji  Zamawiającego,  nowe miejsce szkolenia  musi  być  zgodne z  wymaganiami  SIWZ oraz 
standardowo nie gorsze od miejsca szkolenia zaproponowanego w ofercie.



2.Dopuszcza się możliwość zmiany kadry dydaktycznej tylko w przypadkach wynikających  ze zdarzeń 
losowych.  Dokonana  zmiana  wymaga  powiadomienia  i  akceptacji  Zamawiającego,  a  zgłoszony 
wykładowca powinien legitymować się nie niższymi kwalifikacjami, doświadczeniem i wykształceniem. 

3. Strony dopuszczają możliwość zmiany za obopólną zgodą programu szkolenia o ile zachowany 
zostanie całkowity czas trwania szkolenia określony w § 2.

4. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy, mogą nastąpić w formie pisemnego aneksu pod 
rygorem nieważności.

5.  W razie  zaistnienia  istotnej  zmiany okoliczności  powodującej,  że  wykonanie  umowy nie leży w 
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może 
odstąpić  od umowy w terminie  30 dni  od powzięcia  wiadomości  o tych okolicznościach.  W takim 
przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części 
umowy.

§ 11

W sprawach  nieuregulowanych  umową  obowiązują  przepisy  Kodeksu  Cywilnego  i  ustawy  Prawo 
zamówień publicznych.

§ 12

Umowę sporządzono w 3 (trzech) jednobrzmiących egzemplarzach, 2 (dwa) dla Zamawiającego i 1 
(jeden) dla Wykonawcy.

......................................                                        ......................................... 

    /Zamawiający/                                                        /Wykonawca/

Załączniki do umowy:
1. Harmonogram szkolenia – załącznik nr 1
2. Program szkolenia – załącznik nr 2
3. Wykaz osób skierowanych na szkolenie – załącznik nr 3 
4. Wzór zaświadczenia - załącznik nr 4.



Załącznik nr 5

WYKAZ WYKONANYCH USŁUG

Nazwa wykonawcy .................................................................................................

Adres wykonawcy .................................................................................................

Miejscowość ................................................ Data .....................

Wykaz wykonanych,  a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych  również wykonywanych,  usług  w 
zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat 
licząc od dnia złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem 
ich wartości,  przedmiotu, dat  wykonania i odbiorców, wymagany jest w celu potwierdzenia,  że wykonawca 
posiada niezbędną wiedzę oraz doświadczenie (wymagane jest przeprowadzenie co najmniej pięciu szkoleń z 
zakresu przedmiotu zamówienia).

Lp Odbiorca Data wykonania Przedmiot wykonanej usługi Wartość

Jeżeli  wykonawca  polega  na  wiedzy  i  doświadczeniu  innych  podmiotów  należy  do  powyższego  wykazu 
dołączyć  pisemne zobowiązania  tych  podmiotów do  oddania  do  dyspozycji  niezbędnych  zasobów na  okres 
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia

.................................................................................
(data i czytelny podpis wykonawcy)



Załącznik Nr 7

Nazwa wykonawcy .................................................................................................

Adres wykonawcy ................................................................................................

Miejscowość .............................................. Data .......................

OŚWIADCZENIE
ŻE OSOBY, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA, POSIADAJĄ 

WYMAGANE UPRAWNIENIA

Oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności osoby wskazane 
w Wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wszelkie wymagane ustawowo 
uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu niniejszego postępowania.

.................................................................................
(data i czytelny podpis wykonawcy)


	Waga

