
       

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na następujące usługi szkoleniowe: 

I. „Kurs opiekuna osób starszych i dzieci”

II.  „Kurs pielęgnacji i konserwacji terenów zielonych”

III. „Kurs projektowania ogrodów”

nr sprawy: AG- 3410-02/EFS/17

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Integralną część niniejszej SIWZ stanowią:

− Opis przedmiotu zamówienia − Załącznik nr 1

− Formularz ofertowy − Załącznik nr 2

− Oświadczenie że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz 
spełnienia warunki udziału w postępowaniu 

− Załącznik nr 3

− Informacja o przynależności lub braku przynależności do tej 
samej grupy kapitałowej 

− Wzór umowy

− Wykaz wykonanych usług

− Wykaz osób

− Oświadczenie o wpisie do Rejestru Instytucji Szkoleniowych

− Załącznik nr 4

− Załącznik nr 5 

− Załącznik nr 6

− Załącznik nr 7

− Załącznik nr 8

sporządził: ______________________

sprawdził: _______________________

ZATWIERDZAM

Kierownik Zamawiającego

dnia __________________2017r.
Komisja przetargowa

zapoznała się z treścią:

______________________

______________________

_______________________
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I. Nazwa oraz adres Zamawiającego.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie
ul Dworcowa 7, 62-200 Gniezno
tel : (61) 426-25-82, 426-30-16, 424-15-99, 424-11-88 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.

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą PZP”.

2. W  zakresie  nieuregulowanym  niniejszą  Specyfikacją  Istotnych  Warunków  Zamówienia,  zwaną  dalej  „SIWZ”, 
zastosowanie mają przepisy ustawy PZP. 

3. Wartość  zamówienia  nie  przekracza  równowartości  kwoty  określonej  w  przepisach  wykonawczych  wydanych  na 
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP dla usług. 

III. INFORMACJE OGÓLNE

1. Przedmiotem zamówienia są następujące usługi szkoleniowe:

„Kurs opiekuna osób starszych i dzieci”

 „Kurs pielęgnacji i konserwacji terenów zielonych”

„Kurs projektowania ogrodów”

2. Szczegółowy opis  przedmiotu zamówienia stanowi: 

 I część – Załącznik nr 1 A do SIWZ,

II część - Załącznik nr 1 B do SIWZ,

III część -  Załącznik nr 1 C do SIWZ,

3. Wspólny Słownik Zamówień CPV:  80500000 -9- usługi szkoleniowe

        80530000-8 – usługi szkolenia zawodowego

4. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na każdą z wymienionych w niniejszej specyfikacji części 
zamówienia - części od I do III. 

Każdy z Wykonawców może złożyć ofertę na wybraną przez siebie część lub części.

Zmawiający będzie rozpatrywać oferty odrębnie w każdej części, na każdą część należy składać odrębną ofertę.

5. Wykonawca  zobowiązany  jest  zrealizować  zamówienie  na  zasadach  i  warunkach  opisanych  we  wzorze  umowy 
stanowiącym Załącznik nr 5.

6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

7. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenie zamówień o których mowa w art. 67 ust.1 pkt  6. (zamówienia polegające 
na powtórzeniu podobnych usług)

8. Zamawiający  żąda  wskazania  przez  Wykonawcę  części  zamówienia,  których  wykonanie  zamierza  powierzyć 
podwykonawcom i podania nazw firm podwykonawców.

IV. Termin wykonania zamówienia.

I część 
Zamawiający wymaga realizacji zamówienia nie wcześniej niż od 19.06.2017 r. nie później niż do 19.07.2017 r. 

II część 
Zamawiający wymaga realizacji zamówienia nie wcześniej niż od 19.06.2017 r. nie później niż do 12.07.2017 r.
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III część 
Zamawiający wymaga realizacji zamówienia nie wcześniej niż od 03.07.2017 r. nie później niż do 19.07.2017 r.

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

-   nie podlegają wykluczeniu; 
-  spełniają warunki udziału w postępowaniu, 

2. Warunki udziału w postępowaniu dotyczą:

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów; 
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej; 
3) zdolności technicznej lub zawodowej.

 Opis sposobu spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

A)  Wykonawca spełni warunek posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej 
jeżeli posiada aktualny na dzień złożenia oferty wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.

B) W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej, zamawiający nie 
stawia żadnych wymagań.

C) Oceniając zdolność techniczną lub zawodową wykonawcy, zamawiający stawia  następujące  minimalne warunki udziału w 
postępowaniu, umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości:

 Zamawiający wymaga od Wykonawcy  w okresie 3 ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności  jest krótszy – w tym okresie, doświadczenia w  przeprowadzeniu co najmniej  dwóch usług w 
zakresie będącym przedmiotem zamówienia, co udokumentowane zostanie załączonym dokumentem potwierdzającym, 
że usługa ta została wykonana należycie.

Zamawiający  uzna  Wykonawcę  za  niezdolnego  do  wykonania  zamówienia  z  należytą  starannością  w  sytuacji  

stwierdzenia, że podczas realizacji jakiejkolwiek poprzedniej umowy, której przedmiot obejmował wykonanie usługi  

zgodnej z przedmiotem zamówienia, doszło do rozwiązania albo wypowiedzenia tej umowy albo odstąpienia od  

takiej  umowy,  z  powodu  okoliczności,  za  które  Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność,  w  szczególności  

niewykonywania przez niego lub niewłaściwego wykonywania zamówienia wskazującego na zamierzone działanie  

Wykonawcy lub jego rażące niedbalstwo. 

3. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia oświadczeń 
i dokumentów wymienionych w Rozdziale VI SIWZ. Z treści złożonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. 
warunki Wykonawca spełnił.

4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 

5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w 
postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  albo  reprezentowania  w  postępowaniu  i  zawarcia  umowy  w  sprawie 
zamówienia publicznego.

6. Przepisy  dotyczące  wykonawcy  stosuje  się  odpowiednio  do  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie 
zamówienia.

7. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, zamawiający będzie 
żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

8. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz 
w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub 
sytuacji  finansowej  lub ekonomicznej  innych podmiotów,  niezależnie  od  charakteru prawnego  łączących go  z  nim 
stosunków prawnych. 
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9. Wykonawca,  który  polega  na  zdolnościach  lub  sytuacji  innych  podmiotów,  musi  udowodnić  zamawiającemu,  że 
realizując zamówienie,  będzie dysponował  niezbędnymi zasobami tych podmiotów,  w szczególności  przedstawiając 
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

10. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich 
sytuacja  finansowa  lub  ekonomiczna,  pozwalają  na  wykazanie  przez  wykonawcę  spełniania  warunków  udziału  w 
postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 
1 pkt 13-22 i ust. 5 Pzp.

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

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

wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

12. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w pkt. 

8. (Dz. V) SIWZ, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec 

tych  podmiotów  podstawy  wykluczenia,  zamawiający  żąda,  aby  wykonawca  w  terminie  określonym  przez 

zamawiającego:

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności 

techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt. 3.C (Dz. 

V) SIWZ.

13. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 

22a  Pzp,  będzie  dysponował  niezbędnymi  zasobami  w  stopniu  umożliwiającym  należyte  wykonanie  zamówienia 

publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi  podmiotami gwarantuje rzeczywisty  dostęp do ich 

zasobów, zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności:

1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;

2) sposób  wykorzystania  zasobów  innego  podmiotu,  przez  wykonawcę,  przy  wykonywaniu 

zamówienia publicznego;

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w 

postępowaniu dotyczących wykształcenia,  kwalifikacji  zawodowych lub doświadczenia,  zrealizuje 

dostawy, których wskazane zdolności dotyczą.

14. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych 

w art. 22a Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w Dz. VI SIWZ.

15. Zamawiający  żąda  od  wykonawcy  przedstawienia  dokumentów  wymienionych  w  Dz.  VI  6  SIWZ,  dotyczących 

podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części  zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego 

zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a Pzp.

16. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert 

w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia i dokumenty zgodnie z formułą „spełnia/nie spełnia”. 

Va. Podstawy wykluczenia

Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wyklucza wykonawcę: 
1) w  stosunku  do  którego  otwarto  likwidację,  w  zatwierdzonym  przez  sąd  układzie  w  postępowaniu 

restrukturyzacyjnym jest  przewidziane  zaspokojenie  wierzycieli  przez  likwidację  jego  majątku lub sąd  zarządził 
likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. 
poz.  978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości 
zawarł  układ  zatwierdzony  prawomocnym  postanowieniem  sądu,  jeżeli  układ  nie  przewiduje  zaspokojenia 
wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 
1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.);

2) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą 
umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 
ust. 1 pkt 1–4 Pzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania.
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VI.  Wykaz  oświadczeń  i  dokumentów,  potwierdzających  spełnianie  warunków  udziału  w  postępowaniu  oraz  brak 
podstaw wykluczenia

1. Do  oferty  Wykonawca  dołącza  aktualne  na  dzień  składania  ofert  oświadczenie  że 
Wykonawca  nie  podlega  wykluczeniu  oraz  spełnia  warunki  udziału  w  postępowaniu  z  wykorzystaniem  wzoru 
stanowiącego Załącznik nr 3  do SIWZ;

2. Oświadczenia i dokumenty jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu wykazania spełnienia 
warunków udziału w postępowaniu dotyczących kompetencji  lub uprawnień do prowadzenia  określonej  działalności 
zawodowej: 

-  oświadczenie o wpisie instytucji szkoleniowej do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez właściwy ze 
względu na siedzibę instytucji Wojewódzki Urząd Pracy aktualnego na rok 2017  - Załącznik nr 8 do SIWZ, 

3. Oświadczenia i dokumenty jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu wykazania spełnienia 
warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej:

- wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie 
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w 
tym okresie,  wraz z podaniem ich wartości,  przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi 
zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane 
należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, 
na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a 
jeżeli  z  uzasadnione  j  przyczyny  o  obiektywnym  charakterze  wykonawca  nie  jest  w  stanie  uzyskać  tych 
dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych 
referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej 
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
– załącznik nr 6 do SIWZ.

4. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu 
zamawiający żąda:

1)   oświadczenia wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia na podstawie  art. 24 ust 1 pkt 12-22 Pzp. oraz art. 
24 ust. 5 pkt 1 i 4 -  Załącznik nr 3 do SIWZ.

oraz
2) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której 

mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może 
złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie 
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu*.

* Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji 

dotyczących kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, 

którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 

zawartych w ofertach, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej 

samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca 

może  przedstawić  dowody,  że  powiązania  z  innym  wykonawcą  nie  prowadzą  do  zakłócenia  konkurencji  w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia.  Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej 

samej grupy kapitałowej stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ.

3)  odpisu z właściwego rejestru  lub z  centralnej  ewidencji  i  informacji  o działalności  gospodarczej,  jeżeli  odrębne 

przepisy  wymagają  wpisu  do  rejestru  lub  ewidencji,  w  celu  potwierdzenia  braku  podstaw  wykluczenia  na 

podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp

5. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 
2016 r.  w sprawie  rodzajów dokumentów,  jakich  może żądać Zamawiający  od Wykonawcy,  oraz  form,  w jakich  te 
dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).
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6. Jeżeli  z  uzasadnionej  przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących 
sytuacji  finansowej  lub  ekonomicznej  wymaganych  przez  zamawiającego,  może  złożyć  inny  dokument,  który  w 
wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.

VII.  Informacje  o  sposobie  porozumiewania  się  Zamawiającego  z  Wykonawcami  oraz  przekazywania  oświadczeń  i 
dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych  do porozumiewania się z Wykonawcami.

1. Wszelkie  zawiadomienia,  oświadczenia,  wnioski  oraz  informacje  Zamawiający  oraz  Wykonawcy  mogą  przekazywać 
pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych 
w rozdziale VI niniejszej SIWSZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania, o którym mowa w art. 26 ust. 3 
ustawy PZP), dla których Zamawiający przewidział wyłącznie formą pisemną. 

2. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy określonym w 
SIWZ.

3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie winny być składane 
na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie, ul. Dworcowa 7, I p. 01 sekretariat.

4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą elektroniczną winny być 
kierowane na adres: mops@mops.gniezno.pl, a faksem na nr (61) 426 25 82 w. 68. 

5. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski  oraz informacje przekazane przez Zamawiającego lub Wykonawcę za 
pomocą faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego 
potwierdzenia faktu ich otrzymania.

6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 

7. Jeżeli  wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa 
połowa terminu składania ofert,  Zamawiający  udzieli  wyjaśnień niezwłocznie,  jednak nie później  niż  na  2 dni przed 
upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa 
powyżej,  lub  dotyczy  udzielonych  wyjaśnień,  Zamawiający  może  udzielić  wyjaśnień  albo  pozostawić  wniosek  bez 
rozpoznania. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ. 

8. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 7.

9. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy 
przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

10. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.

11. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

1) w kwestiach formalnych – Pani Katarzyna Fleta – tel. 61 426 25 82 w. 65

2) w kwestiach merytorycznych – Pani Danuta Jopa – tel. 61 426 25 82 w. 62.

VIII. Wymagania dotyczące wadium.

Wykonawca nie wymaga wniesienia wadium.

IX.     Termin związania ofertą. 

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem 

terminu składania ofert. (art. 85 ust. 5 ustawy PZP).

2. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą,  na czas niezbędny do zawarcia umowy, samodzielnie lub na 

wniosek Zamawiającego, 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.

X. Opis sposobu przygotowywania ofert.
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1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 

1) wypełniony  formularz  ofertowy sporządzony  z  wykorzystaniem  wzoru  stanowiącego Załącznik  nr  2  do SIWZ, 
zawierający  w  szczególności:  wskazanie  oferowanego  przedmiotu  zamówienia,  łączną  cenę  ofertową  brutto, 
zobowiązanie dotyczące terminu realizacji  zamówienia,  warunków płatności,  oświadczenie  o  okresie  związania 
ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i wzoru umowy bez zastrzeżeń, a także informację którą 
część  zamówienia  Wykonawca  zamierza  powierzyć  podwykonawcy  wraz  ze  wskazaniem  nazw  firm 
podwykonawców;

2) wszystkie oświadczenia i dokumenty wymienione w rozdziale VI niniejszej SIWZ (z wyjątkiem załącznika nr 4 do 
SIWZ)

3) wykaz  osób, skierowanych  przez  wykonawcę  do  realizacji  zamówienia  publicznego,  w  szczególności 
odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji  zawodowych, uprawnień, 
doświadczenia  i  wykształcenia  niezbędnych  do  wykonania  zamówienia  publicznego,  a  także  zakresu 
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 7 
do SIWZ.

2. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz 
podpisana  przez  osobę(y)  upoważnioną  do  reprezentowania  Wykonawcy  na  zewnątrz  i zaciągania  zobowiązań 
w wysokości odpowiadającej cenie oferty.

3. W  przypadku  podpisania  oferty  oraz  poświadczenia  za  zgodność  z  oryginałem  kopii  dokumentów  przez  osobę 
niewymienioną  w  dokumencie  rejestracyjnym  (ewidencyjnym)  Wykonawcy,  należy  do  oferty  dołączyć  stosowne 
pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.

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

5. Dokumenty  składające  się  na  ofertę  mogą  być  złożone  w  oryginale  lub  kserokopii  potwierdzonej  za  zgodność 
z oryginałem  (na  każdej  stronie  potwierdzanego  dokumentu)  przez  Wykonawcę.  Poświadczenie  za  zgodność 
z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby 
poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem).

6. Wykonawca  ma  prawo  złożyć  tylko  jedną  ofertę,  zawierającą  jedną,  jednoznacznie  opisaną  propozycję.  Złożenie 
większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.

7. Treść złożonej 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. 

8. Wykonawca  poniesie  wszelkie  koszty  związane  z  przygotowaniem  i  złożeniem  oferty.  Zamawiający  nie  przewiduje 
zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

9. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a cała oferta wraz z załącznikami 
była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana, zszyta uniemożliwiając jej samoistną dekompletację), oraz 
zawierała spis treści.

10. Poprawki lub zmiany w ofercie, muszą  być podpisane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Podpis musi być 
naniesiony w sposób umożliwiający identyfikację (np. wraz z imienną pieczątką osoby podpisującej). 

11. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować w następujący sposób:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie
ul. Dworcowa 7, 62-200 Gniezno

Oferta w postępowaniu na usługę szkoleniową w ramach:
I/II/III części „Kurs …………………………………..”

nr sprawy: AG.3410-02/EFS/17 
Otworzyć na jawnym otwarciu ofert w dniu 05.06.2017 r. o godz. 10:15" 

i opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.
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12. Zamawiający  informuje,  iż  zgodnie  z  art.  8  w  zw.  z  art.  96  ust.  3  ustawy  PZP  oferty  składane  w postępowaniu 
o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących 
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca zastrzegł, 
że nie mogą one być udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa.

13. Zamawiający  zaleca,  aby  informacje  zastrzeżone,  jako  tajemnica  przedsiębiorstwa  były  przez  Wykonawcę  złożone 
w oddzielnej  wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”,  lub spięte (zszyte)  oddzielnie od 
pozostałych,  jawnych  elementów  oferty.  Brak  jednoznacznego  wskazania,  które  informacje  stanowią  tajemnicę 
przedsiębiorstwa  oznaczać  będzie,  że  wszelkie  oświadczenia  i zaświadczenia  składane  w  trakcie  niniejszego 
postępowania są jawne bez zastrzeżeń.

14. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie ich odtajnieniem.

15. Wykonawca może wprowadzić  zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie przed terminem składania 
ofert i pod warunkiem, że przed upływem tego terminu Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu 
zmian lub wycofaniu  oferty.  Powiadomienie  o wprowadzeniu  zmian musi  być złożone wg takich  samych  zasad,  jak 
składana oferta tj.  w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. Koperty oznaczone 
„ZMIANA”  lub  „WYCOFANIE”  zostaną  otwarte  przy  otwieraniu  oferty  Wykonawcy,  który  wprowadził  zmiany  i  po 
stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.

16. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego 
powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. 
Koperty  oznakowane  w  ten  sposób  będą  otwierane  w  pierwszej  kolejności  po  potwierdzeniu  poprawności 
postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane.

17. Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w 
postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy 
Bank Polski z dnia wszczęcia postępowania.

18. Oferta,  której  treść  nie  będzie  odpowiadać  treści  SIWZ,  z  zastrzeżeniem  art.  87  ust.  2  pkt  3  ustawy  PZP  zostanie 
odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP). Wszelkie niejasności  i  obiekcje dotyczące treści  zapisów w SIWZ należy 
zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem składania ofert w trybie przewidzianym w rozdziale VII niniejszej SIWZ. 
Przepisy ustawy PZP nie przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów projektu umowy, po 
terminie otwarcia ofert.

XI. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

1. Oferty  należy składać do dnia 05.06.2017  do godz. 10  00    w siedzibie Zamawiającego:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie

Ul. Dworcowa 7

62-200 Gniezno

Oferty można składać osobiście (w Biurze Obsługi Klienta - parter lub w  SEKRETARIACIE - I  p. POK. 01) lub przesłać 
pocztą na adres Zamawiającego. 

2. Decydujące  znaczenie  dla  oceny  zachowania  terminu  składania  ofert  ma  data  i godzina  wpływu  oferty  do 
Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

3. Wykonawcy, którzy złożą oferty po terminie składania ofert, zostaną o tym niezwłocznie zawiadomieni, a oferty zostaną 
im zwrócone po upływie terminu do wniesienia odwołania. 

4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – pok. 01 A I p. (wejście przez sekretariat), w dniu 05.06.2017 r., o 
godzinie 1015.

5. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy PZP. 

.

XII. Opis sposobu obliczania ceny.

 
1. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w Formularzu ofertowym (stanowiącym Załącznik nr 

2 do SIWZ) ceny jednostkowej brutto oraz łącznej ceny ofertowej brutto za realizację przedmiotu zamówienia.
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2. Łączna cena ofertowa brutto musi zawierać wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia. 

3. Cena  oferty  musi  uwzględniać  wszystkie  koszty  związane  z  realizacją  przedmiotu  zamówienia  zgodnie  z opisem 
przedmiotu zamówienia.

4. Cena  podana  przez  Wykonawcę  w  ofercie  jest  ostateczna  i  nie  może  podlegać  podwyższeniu  w toku  realizacji 
zamówienia.

5. Ceny muszą być: podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia – poniżej  5 gr. 
należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 gr. należy zaokrąglić w górę).

6. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN).

7. Zamawiający informuje, iż w treści oferty Wykonawcy poprawi w szczególności:

oczywiste omyłki rachunkowe polegające na:

a) błędnych obliczeniach matematycznych (mnożenie, dodawanie), a w konsekwencji  wprowadzonych w ten sposób 
zmian poprawi końcową wartość oferty,

b) nie wpisaniu wyniku działania matematycznego (mnożenie, dodawanie),

c) nie wpisaniu ceny jednostkowej, jeżeli można ją obliczyć na podstawie wartości i liczby jednostek miary określonych 
dla danej pozycji w ofercie Wykonawcy,

przy poprawianiu oczywistych omyłek rachunkowych, o których mowa w lit. a i b, Zamawiający zawsze za prawidłową uzna 
cenę jednostkową brutto;

8. Jakiekolwiek  zamiany  polegające  na  dodaniu  nowej  pozycji  lub  pominięciu  wyceny  jakiejkolwiek  z istniejących 
w formularzu pozycji nie będą uznane za możliwe do poprawienia w trybie art. 87 ust. 2 ustawy PZP i skutkować będą 
odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP.

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

1. Za ofertę  najkorzystniejszą  zostanie  uznana oferta  zawierająca  najkorzystniejszy  bilans  punktów na 
podstawie dwóch  kryteriów, jakimi są:  cena oraz doświadczenie.

2. Powyższym kryteriom  Zamawiający przypisał następujące znaczenie:

Kryterium
Waga 

[%]
Sposób oceny ofert

cena ofertowa brutto 60 %
                                    Cena najtańszej oferty brutto

C = ------------------------------------------------------------  x 60 punktów
                                  Cena badanej oferty brutto

Doświadczenie Wykonawcy 40 %

Zamawiający  oceniać  będzie  ilość  wykonanych  usług  w  zakresie  będącym 
przedmiotem zamówienia w okresie ostatnich 3 ostatnich lat przed upływem 
terminu  składania  ofert,  co  udokumentowane  zostanie  załączonym 
dokumentem potwierdzającym, że usługa ta została wykonana należycie.
Zamawiający przyzna następującą ilość punktów:
- 10 punktów otrzyma Wykonawca jeżeli wykaże 2 zrealizowane takie usługi.
- 20 punktów otrzyma Wykonawca jeżeli wykaże 3
zrealizowane takie usługi
-  30 punktów otrzyma Wykonawca jeżeli wykaże 4
zrealizowane takie usługi
- 40 punktów otrzyma Wykonawca jeżeli wykaże 5 i więcej takich usług.

3. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru:

L = C + D

gdzie:

L – całkowita liczba punktów,

C – punkty uzyskane w kryterium „Łączna cena ofertowa brutto” 
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D - punkty uzyskane w kryterium „Doświadczenie Wykonawcy”

4. Ocena punktowa w kryterium „Łączna cena ofertowa brutto” dokonana zostanie na podstawie łącznej 
ceny ofertowej brutto wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzoru opisanego w tabeli powyżej.

5. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch 
miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.

6. Zamawiający  udzieli  zamówienia  Wykonawcy,  którego  oferta  odpowiadać  będzie  wszystkim 
wymaganiom  przedstawionym  w  ustawie  PZP,  oraz  w niniejszym  SIWZ  i  zostanie  oceniona  jako  najkorzystniejsza 
w oparciu o podane kryteria wyboru.

7. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej.

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

1. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich 
umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

2. W  przypadku  wyboru  oferty  złożonej  przez  Wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia 
Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 
Umowa  taka  winna  określać  strony  umowy,  cel  działania,  sposób  współdziałania,  zakres  prac  przewidzianych  do 
wykonania  każdemu  z nich,  solidarną  odpowiedzialność  za  wykonanie  zamówienia,  oznaczenie  czasu  trwania 
konsorcjum  (obejmującego  okres  realizacji  przedmiotu  zamówienia,  gwarancji  i rękojmi),  wykluczenie  możliwości 
wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.

3. Zawarcie umowy nastąpi w formie pisemnej wg wzoru Zamawiającego.

4. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom.

5. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy, 
Zamawiający  będzie  mógł  wybrać  ofertę  najkorzystniejszą  spośród  pozostałych  ofert,  bez  przeprowadzenia  ich 
ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy PZP.

XV.    Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego zabezpieczenia umowy.

XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia 
publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z 
nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.

Wzór umowy stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ.

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
a) określenia warunków udziału w postępowaniu;
b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
c) odrzucenia oferty odwołującego;
d) opisu przedmiotu zamówienia;
e) wyboru najkorzystniejszej oferty.

2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z 

przepisami Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i 

prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane 

bezpiecznym  podpisem  elektronicznym  weryfikowanym  przy  pomocy  ważnego  kwalifikowanego  certyfikatu  lub 

równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

4. 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. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać 
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się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem 

terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. 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. 180 ust. 5 zdanie drugie Pzp albo w terminie 10 dni -  

jeżeli  zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza  niż kwoty określone w 

przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.

6. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu 

do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

7. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego 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.  Zgłoszenie  przystąpienia  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. 

8. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, 

jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.

9. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później niż do czasu 

otwarcia rozprawy.

10. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa 

dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

11. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami SIWZ w zakresie wniesienia odwołania i skargi mają zastosowanie 

przepisy art. 179 - 198g Pzp.
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Załącznik nr 1A do SIWZ

Załącznik nr 5 do umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Kurs opiekuna osób starszych i dzieci 

Liczba uczestników szkolenia

Liczba uczestników szkolenia – minimum 4 a maksymalnie 6 osób.

Zamawiający określił minimalną i maksymalną liczbę uczestników szkolenia, na podstawie której Wykonawca może określić 
wartość zamówienia.
Zamawiający  gwarantuje  skierowanie  minimum  4  uczestników  z  zastrzeżeniem  możliwości  zwiększenia  grupy  do 
maksymalnie 6 osób.

PROGRAM KURSU:

1. Pierwsza pomoc przedmedyczna 
2. Pielęgnacja i higiena dziecka, osoby starszej, osoby chorej leżącej 
3. Zawód opiekuna/etyka zawodowa 
4. Ustalenia warunków pracy z pracodawcą oraz współpracy z podopiecznym i jego rodziną 
5. Podstawy psychologii komunikacji z podopiecznym oraz jego rodziną 
6. Rozwój dziecka poprzez zabawę: „Zabawy w nauce i wychowaniu” 
7. Organizacja czasu wolnego podopiecznego 
8. Elementy rehabilitacji
9. Podstawy higieny, pielęgnacji i rehabilitacji osób starszych, niepełnosprawnych oraz dzieci
10. Organizacja pracy własnej oraz zasady bhp
11. Sprawowanie opieki nad osobą starszą i niepełnosprawną, dzieckiem 

Część praktyczna musi odbywać się w placówkach związanych z opieką nad osobami starszymi lub dziećmi. 

Wymagana liczba godzin / osobę:  160 godzin, w tym 60 godzin zegarowych zajęć teoretycznych i 100 godzin zegarowych 
zajęć praktycznych.

Termin realizacji kursu: nie wcześniej niż od 19.06.2017 r.  i nie później niż do 19.07.2017 r.
Zajęcia muszą odbywać się w godz. od 8.00 do  16.00, tj. zaczynać się nie wcześniej niż o godz. 08:00 a kończyć nie 

później niż o godz. 16:00.

Kurs musi być realizowany wg planu nauczania obejmującego nie więcej niż 8 godzin zegarowych dziennie na osobę. 

Miejsce kursu: zajęcia muszą odbywać się na terenie miasta Gniezna.

Uczestnicy kursu zostaną wybrani przez Zamawiającego, a Wykonawca przed rozpoczęciem kursu otrzyma wykaz 
osób skierowanych na kurs. W przypadku nie podjęcia przez wskazaną osobę kursu lub przerwanie w trakcie trwania kursu 
Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Zamawiającego, który ma prawo skierować na to miejsce 
inną osobę.

Kurs musi być prowadzony wyłącznie dla uczestników projektu „Aktywne włączenie mieszkańców miasta Gniezna” i 
wyłącznie z ich udziałem.

Zamawiający  wymaga,  aby  zajęcia  były  prowadzone  przez  osoby  posiadające  doświadczenie  i  wykształcenie 
niezbędne do wykonania zamówienia.
 Do  realizacji  kursu  Wykonawca  musi  zapewnić  uczestnikom  kursu  bez  zbędnej  zwłoki  wszelkie  niezbędne  i 
odpowiednie  materiały  szkoleniowe  (np.  podręczniki,  zeszyty,  materiały  piśmienne,  prezentacje  lub  tym  podobne)  oraz 
materiały niezbędne do nauki zawodu. Materiały szkoleniowe związane z częścią teoretyczną muszą być adekwatne do treści 
szkolenia  i  opatrzone  informacją  o  współfinansowaniu,  znakiem  UE,  znakiem  Funduszy  Europejskich  oraz  herbem 
województwa wielkopolskiego.  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 
potwierdzoną za zgodność z oryginałem Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu.
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Wykonawca  musi  prowadzić  dziennik  zajęć  zawierający:  wymiar  godzin,  tematy  zajęć  edukacyjnych  oraz  listy 
obecności  i  przekazać  je  Zamawiającemu niezwłocznie   po zakończeniu  kursu w oryginale  wraz  z  potwierdzeniem przez 
wykładowców i wykonawcę (podpis i pieczęć).

Wykonawca  musi  zapewnić  każdemu  uczestnikowi  wykonanie  i  opłatę  badań  lekarskich  orzekających  brak 
przeciwwskazań zdrowotnych do odbycia kursu.

Wykonawca musi  zapewnić  każdemu uczestnikowi  odzież  ochronną (fartuchy, rękawice,  itp) dla wszystkich  osób 
uczestniczących w kursie, zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy.

Wykonawca musi zapewnić uczestnikom w odpowiedniej ilości ciepłe (kawa, herbata) i zimne napoje (soki, woda 
mineralna gazowana i niegazowana) oraz przekąski w postaci kruchych ciastek. 

Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia kosztów ubezpieczenia NW uczestników kursu.
Zamawiający  wymaga,  aby kurs odbywał się w pomieszczeniach przestronnych, zapewniających odpowiednią do 

liczby  osób uczestniczących ilość  miejsc  siedzących w trakcie części  teoretycznej  w układzie pozwalającym na swobodne 
wykonywanie notatek i poruszanie się po sali i odpowiednią ilość stanowisk w trakcie części praktycznej. Wykonawca  musi 
zapewnić zaplecze socjalne i sanitarne zarówno w trakcie części teoretycznej jak i praktycznej.

Kurs musi zakończyć się wydaniem zaświadczeń o jego ukończeniu opatrzonych informacją o współfinansowaniu 
oraz logo UE, FE  i  herbem województwa  wielkopolskiego.  Wykonawca jest  zobowiązany do przekazania Zamawiającemu 
kserokopii zaświadczeń potwierdzonych za zgodność z oryginałem i oryginalnej listy potwierdzającej odbiór w/w zaświadczeń 
lub certyfikatów, potwierdzonej przez wykonawcę podpisem i pieczęcią.
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Załącznik nr 1B do SIWZ

Załącznik nr 5 do umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Kurs pielęgnacji i konserwacji terenów zielonych 

Liczba uczestników szkolenia

Liczba uczestników szkolenia – minimum 8 a maksymalnie 12 osób.

Zamawiający określił minimalną i maksymalną liczbę uczestników szkolenia, na podstawie której Wykonawca może określić 
wartość zamówienia.
Zamawiający  gwarantuje  skierowanie  minimum  8  uczestników  z  zastrzeżeniem  możliwości  zwiększenia  grupy  do 
maksymalnie 12 osób.

PROGRAM KURSU:

1. Podstawy ogrodnictwa

2. Podstawowe gatunki drzew i krzewów liściastych i iglastych, zastosowanie w terenach zielonych

3. Pnącza, popularne byliny i trawy – gatunki i odmiany

4. Gleboznawstwo – rozpoznanie typów gleb, zmiana właściwości gleb

5. Roślinoznawstwo, warzywnictwo

6. Preparaty ochrony roślin, zasady BHP, szkodniki i choroby roślin

7. Maszyny i narzędzia używane do prac przygotowawczych przy urządzaniu terenów zieleni

8. Pielęgnacja i konserwacja ogrodów- nawożenie, przesadzanie, prace w ciągu roku kalendarzowego

9. Zajęcia praktyczne

Wymagana liczba godzin / osobę: 120 godzin zegarowych, 

Termin realizacji kursu: nie wcześniej niż od 19.06.2017 r. i nie później niż do 12.07.2017 r.
Zajęcia muszą odbywać się w godz. od  8.00 do  16.00, tj. zaczynać się nie wcześniej niż o godz. 08:00 a kończyć nie 

później niż o godz. 16:00.

Kurs musi być realizowany wg planu nauczania obejmującego nie więcej niż 8 godzin zegarowych dziennie na osobę. 

Miejsce kursu: zajęcia muszą odbywać się na terenie miasta Gniezna.

Uczestnicy kursu zostaną wybrani przez Zamawiającego, a Wykonawca przed rozpoczęciem kursu otrzyma wykaz 
osób skierowanych na kurs. W przypadku nie podjęcia przez wskazaną osobę kursu lub przerwanie w trakcie trwania kursu 
Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Zamawiającego, który ma prawo skierować na to miejsce 
inną osobę.

Kurs musi być prowadzony wyłącznie dla uczestników projektu „Aktywne włączenie mieszkańców miasta Gniezna” i 
wyłącznie z ich udziałem.

Zamawiający  wymaga,  aby  zajęcia  były  prowadzone  przez  osoby  posiadające  doświadczenie  i  wykształcenie 
niezbędne do wykonania zamówienia.
 Do  realizacji  kursu  Wykonawca  musi  zapewnić  uczestnikom  kursu  bez  zbędnej  zwłoki  wszelkie  niezbędne  i 
odpowiednie  materiały  szkoleniowe  (np.  podręczniki,  zeszyty,  materiały  piśmienne,  prezentacje  lub  tym  podobne)  oraz 
materiały niezbędne do nauki zawodu. Materiały szkoleniowe związane z częścią teoretyczną muszą być adekwatne do treści 
szkolenia  i  opatrzone  informacją  o  współfinansowaniu,  znakiem  UE,  znakiem  Funduszy  Europejskich  oraz  herbem 
województwa wielkopolskiego.  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 
potwierdzoną za zgodność z oryginałem Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu.

Wykonawca  musi  prowadzić  dziennik  zajęć  zawierający:  wymiar  godzin,  tematy  zajęć  edukacyjnych  oraz  listy 
obecności  i  przekazać  je  Zamawiającemu niezwłocznie   po zakończeniu  kursu w oryginale  wraz  z  potwierdzeniem przez 
wykładowców i wykonawcę (podpis i pieczęć).

Wykonawca  musi  zapewnić  każdemu  uczestnikowi  wykonanie  i  opłatę  badań  lekarskich  –  jeśli  są  konieczne, 
orzekających brak przeciwwskazań zdrowotnych do odbycia kursu.

Wykonawca musi  zapewnić  każdemu uczestnikowi  odzież  ochronną (fartuchy, rękawice,  itp) dla wszystkich  osób 
uczestniczących w kursie, zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy.
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Wykonawca musi zapewnić uczestnikom w odpowiedniej ilości ciepłe (kawa, herbata) i zimne napoje (soki, woda 
mineralna gazowana i niegazowana) oraz przekąski w postaci kruchych ciastek. 

Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia kosztów ubezpieczenia NW uczestników kursu.
Zamawiający  wymaga,  aby kurs odbywał się w pomieszczeniach przestronnych, zapewniających odpowiednią do 

liczby  osób uczestniczących ilość  miejsc  siedzących w trakcie części  teoretycznej  w układzie pozwalającym na swobodne 
wykonywanie notatek i poruszanie się po sali i odpowiednią ilość stanowisk w trakcie części praktycznej. Wykonawca  musi 
zapewnić zaplecze socjalne i sanitarne zarówno w trakcie części teoretycznej jak i praktycznej.

Kurs musi zakończyć się wydaniem zaświadczeń o jego ukończeniu opatrzonych informacją o współfinansowaniu 
oraz logo UE, FE  i  herbem województwa  wielkopolskiego.  Wykonawca jest  zobowiązany do przekazania Zamawiającemu 
kserokopii zaświadczeń potwierdzonych za zgodność z oryginałem i oryginalnej listy potwierdzającej odbiór w/w zaświadczeń 
lub certyfikatów, potwierdzonej przez wykonawcę podpisem i pieczęcią.
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Załącznik nr 1C do SIWZ

Załącznik nr 5 do umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Kurs projektowania ogrodów 

Liczba uczestników szkolenia

Liczba uczestników szkolenia – minimum 1 a maksymalnie 3 osoby.

Zamawiający określił minimalną i maksymalną liczbę uczestników szkolenia, na podstawie której Wykonawca może określić 
wartość zamówienia.
Zamawiający  gwarantuje  skierowanie  minimum  1  uczestnika  z  zastrzeżeniem  możliwości  zwiększenia  ilości  osób  do 
maksymalnie 3 osób.

PROGRAM KURSU:

1. Urządzanie terenów zieleni – wiadomości ogólne

2. Dokumentacja techniczna

3. Prace porządkowe i roboty ziemne

4. Drogi i nawierzchnie ogrodowe

5. Mała architektura ogrodowa

6. Roślinoznawstwo

7. Podstawowe elementy terenów zieleni

8. Organizacja zarządzania i utrzymania terenów zieleni

9. Projekt zagospodarowana zielenią ogrodu.

Wymagana liczba godzin / osobę: 80 godzin zegarowych, 

Termin realizacji kursu: nie wcześniej niż od 03.07.2017 r. i nie później niż do 19.07.2017 r.
Zajęcia muszą odbywać się w godz.  od 8.00 do 16.00, tj. zaczynać się nie wcześniej niż o godz. 08:00 a kończyć nie 

później niż o godz. 16:00.

Kurs musi być realizowany wg planu nauczania obejmującego nie więcej niż 8 godzin zegarowych dziennie na osobę. 

Miejsce kursu: zajęcia muszą odbywać się na terenie miasta Gniezna.

Uczestnicy kursu zostaną wybrani przez Zamawiającego, a Wykonawca przed rozpoczęciem kursu otrzyma wykaz 
osób skierowanych na kurs. W przypadku nie podjęcia przez wskazaną osobę kursu lub przerwanie w trakcie trwania kursu 
Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Zamawiającego, który ma prawo skierować na to miejsce 
inną osobę.

Kurs musi być prowadzony wyłącznie dla uczestników projektu „Aktywne włączenie mieszkańców miasta Gniezna” i 
wyłącznie z ich udziałem.

Zamawiający  wymaga,  aby  zajęcia  były  prowadzone  przez  osoby  posiadające  doświadczenie  i  wykształcenie 
niezbędne do wykonania zamówienia.
 Do  realizacji  kursu  Wykonawca  musi  zapewnić  uczestnikom  kursu  bez  zbędnej  zwłoki  wszelkie  niezbędne  i 
odpowiednie  materiały  szkoleniowe  (np.  podręczniki,  zeszyty,  materiały  piśmienne,  prezentacje  lub  tym  podobne)  oraz 
materiały niezbędne do nauki zawodu. Materiały szkoleniowe związane z częścią teoretyczną muszą być adekwatne do treści 
szkolenia  i  opatrzone  informacją  o  współfinansowaniu,  znakiem  UE,  znakiem  Funduszy  Europejskich  oraz  herbem 
województwa wielkopolskiego.  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 
potwierdzoną za zgodność z oryginałem Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu.

Wykonawca  musi  prowadzić  dziennik  zajęć  zawierający:  wymiar  godzin,  tematy  zajęć  edukacyjnych  oraz  listy 
obecności  i  przekazać  je  Zamawiającemu niezwłocznie   po zakończeniu  kursu w oryginale  wraz  z  potwierdzeniem przez 
wykładowców i wykonawcę (podpis i pieczęć).

Wykonawca  musi  zapewnić  każdemu  uczestnikowi  wykonanie  i  opłatę  badań  lekarskich  –  jeśli  są  konieczne, 
orzekających brak przeciwwskazań zdrowotnych do odbycia kursu.

Wykonawca musi  zapewnić  każdemu uczestnikowi  odzież  ochronną (fartuchy, rękawice,  itp) dla wszystkich  osób 
uczestniczących w kursie, zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy.
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Wykonawca musi zapewnić uczestnikom w odpowiedniej ilości ciepłe (kawa, herbata) i zimne napoje (soki, woda 
mineralna gazowana i niegazowana) oraz przekąski w postaci kruchych ciastek. 

Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia kosztów ubezpieczenia NW uczestników kursu.
Zamawiający  wymaga,  aby kurs odbywał się w pomieszczeniach przestronnych, zapewniających odpowiednią do 

liczby  osób uczestniczących ilość  miejsc  siedzących w trakcie części  teoretycznej  w układzie pozwalającym na swobodne 
wykonywanie notatek i poruszanie się po sali i odpowiednią ilość stanowisk w trakcie części praktycznej. Wykonawca  musi 
zapewnić zaplecze socjalne i sanitarne zarówno w trakcie części teoretycznej jak i praktycznej.

Kurs musi zakończyć się wydaniem zaświadczeń o jego ukończeniu opatrzonych informacją o współfinansowaniu 
oraz logo UE, FE  i  herbem województwa  wielkopolskiego.  Wykonawca jest  zobowiązany do przekazania Zamawiającemu 
kserokopii zaświadczeń potwierdzonych za zgodność z oryginałem i oryginalnej listy potwierdzającej odbiór w/w zaświadczeń 
lub certyfikatów, potwierdzonej przez wykonawcę podpisem i pieczęcią.
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Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 5 do Umowy

FORMULARZ OFERTOWY

OFERTA

___________________________________
ul. _________________________________
___-_____     ________________________

W postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  prowadzonego  w trybie  przetargu  nieograniczonego zgodnie 
z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.)  na  USŁUGĘ 
świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 

A. DANE WYKONAWCY:

Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/ów i podpisująca ofertę:………..…………………………………………..…………….

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

Wykonawca/Wykonawcy:……………..……………..………………………………………….……….…………………………………..…….……………...

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………..……

Adres:………………………………………………………………………………………………………..……..……..……..….........................................

Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym:.………………………………………………………………………………………..…………..

Dane  teleadresowe  na  które  należy  przekazywać  korespondencję  związaną  z  niniejszym  postępowaniem: 

faks……………………………………  e-mail……………………………………………………………………..

Adres do korespondencji (jeżeli inny niż adres siedziby): ……………………………………………………….………………………..

…………………………………………………………………

B. OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Usługa szkoleniowa w ramach I, II lub III części zamówienia:

_____________________________________________________________________________________

 (podać nazwę kursu)

C.  CENA OFERTOWA:

Niniejszym oferuję realizację zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia za CENĘ OFERTOWĄ*:

CENA ZA JEDNEGO UCZESTNIKA NETTO (PLN)
………………………….…….……………………….…

SLOWNIE: ……………………………………………….

*  CENA  OFERTOWA stanowi  całkowite  wynagrodzenie  Wykonawcy,  uwzględniające  wszystkie  koszty  związane  z 
realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z niniejszą SIWZ / 1 osobę 

CENA ZA JEDNEGO UCZESTNIKA BRUTTO (PLN)
………………………….…….……………………….…

SŁOWNIE: …………………………………………………..

D. OŚWIADCZAM/Y, ŻE 

1) zamówienie zostanie zrealizowane w terminach określonych w SIWZ, tj od____________do__________
2) w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia;
3) zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia SIWZ  i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń 
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oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte;
4) zapoznaliśmy się ze wzorem umowy wraz załącznikami, stanowiącą załącznik nr 5 do SIWZ  i nie wnosimy do niej 

żadnych zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte;

5) uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni licząc od dnia otwarcia ofert (włącznie z tym dniem);

6) akceptujemy, iż zapłata za zrealizowanie zamówienia następować będzie na zasadach opisanych we wzorze umowy 
w  terminie  do  21 dni od  daty  otrzymania  przez  Zamawiającego  prawidłowo  wystawionej  faktury,  na  konto 
wykonawcy nr…………………………………………………………………………………………………………………………….

7) niżej  wymienione  części  zamówienia  będą  realizowane  przez  podwykonawców  (wypełnić  jeżeli  dotyczy):
…………………………………………………………………………………..…………………………………………..……………………
………………………………………………..………………………………………………………………….……………………………………………..

E. ZOBOWIĄZANIA W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMÓWIENIA:

1) zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;

2) osobą  upoważnioną  do  kontaktów  z  Zamawiającym  w  sprawach  dotyczących  realizacji  umowy 

jest .........................................................................................................................................................

e-mail: ………...…….…………………..……....….tel./fax: .....................................................………………..;

F. SPIS TREŚCI:

Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:

1) .........................................................................................................................................................

2) .........................................................................................................................................................

3) .........................................................................................................................................................

4) .........................................................................................................................................................

5) .........................................................................................................................................................

6) .........................................................................................................................................................

7) .........................................................................................................................................................

8) .........................................................................................................................................................

Oferta została złożona na .............. kolejno ponumerowanych stronach.

G. POUCZENIE:

Świadom odpowiedzialności  karnej  oświadczam,  że załączone do oferty dokumenty  opisują  stan prawny i  faktyczny, 
aktualny na dzień złożenia oferty (art. 297 k.k.)

……………………………………………………….
pieczęć Wykonawcy

......................................................................................
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy
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Załącznik nr 3 do SIWZ

OŚWIADCZENIE ŻE WYKONAWCA NIE PODLEGA WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU 
W POSTĘPOWANIU

Przystępując do postępowania na 
usługę szkoleniową: ____  _______________________________  

                               (podać nazwę kursu)

działając w imieniu Wykonawcy:…………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(podać nazwę i adres Wykonawcy)

1. Oświadczam, że na dzień składania ofert  nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 
pkt 12-22 ustawy PZP.

2. Oświadczam, że na dzień składania ofert  nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 
pkt  1 i 4  ustawy PZP.

3. Oświadczam,  że  spełniam  warunki  udziału  w  postępowaniu,  w  zakresie  wskazanym  przez  zamawiającego  w 
ogłoszeniu o zamówieniu oraz SIWZ.

Art. 24 ust. 1 Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
12) wykonawcę,  który  nie  wykazał  spełniania  warunków  udziału  w postępowaniu  lub  nie  został  zaproszony  do 

negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;
13) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

a) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub art. 
270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.1)) lub art. 46 lub art. 48 
ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176),
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,
c) skarbowe,
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania 
pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);

14) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce 
jawnej  lub  partnerskiej  albo  komplementariusza  w  spółce  komandytowej  lub  komandytowo-akcyjnej  lub 
prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 13;

15) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z 
uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał 
płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub 
grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

16) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd 
przy  przedstawieniu  informacji,  że  nie  podlega  wykluczeniu,  spełnia  warunki  udziału  w postępowaniu  lub 
obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie 
jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;

17) wykonawcę,  który  w  wyniku  lekkomyślności  lub  niedbalstwa  przedstawił  informacje  wprowadzające  w  błąd 
zamawiającego,  mogące  mieć  istotny  wpływ  na  decyzje  podejmowane  przez  zamawiającego  w  postępowaniu 
o udzielenie zamówienia;

18) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje 
poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

19) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a 
także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie 
usług,  brał  udział  w przygotowaniu takiego postępowania,  chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji 
może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;

20) wykonawcę,  który  z  innymi  wykonawcami  zawarł  porozumienie  mające  na celu  zakłócenie  konkurencji  między 
wykonawcami  w  postępowaniu  o udzielenie  zamówienia,  co  zamawiający  jest  w  stanie  wykazać  za  pomocą 
stosownych środków dowodowych;

21) wykonawcę  będącego  podmiotem  zbiorowym,  wobec  którego  sąd  orzekł  zakaz  ubiegania  się  o  zamówienia 
publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny 
zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);

22) wykonawcę,  wobec  którego  orzeczono  tytułem  środka  zapobiegawczego  zakaz  ubiegania  się  o  zamówienia 
publiczne;

Art. 24 ust. 5 Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający może wykluczyć wykonawcę:

1
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1) w  stosunku  do  którego  otwarto  likwidację,  w  zatwierdzonym  przez  sąd  układzie  w  postępowaniu 
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację 
jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 
1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po 
ogłoszeniu  upadłości  zawarł  układ  zatwierdzony  prawomocnym  postanowieniem  sądu,  jeżeli  układ  nie  przewiduje 
zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 
366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 
2016 r. poz. 615);

2)  który,  z  przyczyn  leżących  po  jego  stronie,  nie  wykonał  albo  nienależycie  wykonał  w  istotnym  stopniu 
wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym 
mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania.

……………………………………………………….
pieczęć Wykonawcy

.....................................................................................
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy
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Załącznik nr 4  do SIWZ

INFORMACJA O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

Przystępując do postępowania na 
usługę szkoleniową: ____  _______________________________  

                               (podać nazwę kursu)

działając w imieniu Wykonawcy:……………………………………………..……………….…………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(podać nazwę i adres Wykonawcy)

oświadczam, że nie należę do grupy kapitałowej*
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r., poz. 184, z późn.zm.)

……………………………………………………….
pieczęć Wykonawcy

...................................................................................
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

oświadczam, że należę do grupy kapitałowej*
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r., poz. 184, z późn. zm.) 

z następującymi podmiotami:

Lp. Nazwa (firma) Adres siedziby

1

2

3

 

POUCZENIE:

Świadom odpowiedzialności karnej oświadczam, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny 
na dzień złożenia oferty (art. 297 k.k.)

*Wykonawca składa swój podpis w części go dotyczącej

……………………………………………………….
pieczęć Wykonawcy

...................................................................................
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy
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Załącznik nr 6  do SIWZ

WYKAZ WYKONANYCH USŁUG*

L
p

Podmioty na rzecz 
których usługa została 

wykonana
(nazwa, adres)

Wykonawca**
(nazwa, adres)

Przedmiot zamówienia

wartość
brutto 

PLN

Daty wykonania

Rozpoczęcie
(dd-mm-rr)

Zakończenie
(dd-mm-rr)

Usługi niezbędne do wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu, 
             którego opis sposobu oceny spełnienia  warunku udziału w postępowaniu określony został z rozdziale V lit. C SIWZ 

oraz w celu oceny oferty (kryterium – doświadczenie wykonawcy)

1

2

3

4

5

Informacja o wszystkich usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie spełniających wymagania zawarte w opisie 
sposobu oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu z rozdziału V lit. C  SIWZ

1

2

POUCZENIE:
Świadom odpowiedzialności karnej oświadczam, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny 
na dzień złożenia oferty (art. 297 k.k.)
* Do wykazu należy dołączyć dowody potwierdzające należyte wykonanie lub wykonywanie wskazanych w wykazie zamówień.
**  Jeżeli  Wykonawca,  polega  na  zasobach  innych  podmiotów  na  zasadach  określonych  w  art.  26  ust.  2b  ustawy  PZP 
zobowiązany  jest  dodatkowo  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.

………………………………………
…

pieczęć Wykonawcy

................................................................................................................
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy
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Załącznik nr 7  do SIWZ

WYKAZ OSÓB*

Lp

Imię i 
nazwisko

Wykształcenie, 
kwalifikacje, 
uprawnienia

Doświadczenie – okresy 
(daty) oraz wykonywane 

zawody  lub wykonywane 
kursy, zakresy 

wykonywanych czynności

Zakres czynności
w trakcie realizacji 
przedmiotowego 

zamówienia

Informacja o 
podstawie do 

dysponowania tymi 
osobami:

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wymagany jest zgodnie z zapisami SIWZ 
Rozdziału X pkt 1.2) 

1

2

3

4

5

POUCZENIE:
Świadom odpowiedzialności  karnej oświadczam, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, 
aktualny na dzień złożenia oferty (art. 297 k.k.)
.

……………………………………………………….
pieczęć Wykonawcy

.................................................................
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela 

Wykonawcy
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Załącznik nr 8  do SIWZ

OŚWIADCZENIE O WPISIE DO REJESTRU INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH 

Przystępując do postępowania na 

usługę szkoleniową: ________________________________________________

działając w imieniu Wykonawcy:……………………………………………..……………….…………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(podać nazwę i adres Wykonawcy)

Oświadczam/y,  że  posiadam/y  aktualny  na  dzień  składania  ofert  wpis  do  Rejestru  Instytucji 
Szkoleniowych prowadzonego przez właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej Wojewódzki 
Urząd Pracy w ___________________________

pod nr _________________________________
(nr nadany jednostce szkoleniowej w rejestrze)

POUCZENIE:
Świadom odpowiedzialności  karnej  oświadczam,  że  załączone do  oferty  dokumenty  opisują  stan  prawny  i 
faktyczny, aktualny na dzień złożenia oferty (art. 297 k.k.)

……………………………………………………….
pieczęć Wykonawcy

...................................................................................
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy
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