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ISTOTNYCH

SPECYFIKACJA
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

PRZETARG NIEOGRANICZONY
o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej kwot określonych
w przepisach wydawanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2019 r. Nr poz. 1843 z póź. zm.)
na
przeprowadzenie Kurs grafiki komputerowej II i III stopnia dla uczestników projektu
„BĄDŹ ZAWODOWCEM. Rozwijamy kształcenie zawodowe w Ostrowcu Świętokrzyskim”
współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Oś priorytetowa RPSW.08.00.00 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie
RPSW.08.05.00 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego,
Poddziałanie RPSW.08.05.01 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie
na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU (projekty konkursowe)
NR OGŁOSZENIA W BZP:

566118-N-2020
Ostrowiec Świętokrzyski, 24 lipca 2020r.

1.

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o.
ul. Sandomierska 26A
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
Tel/fax: 41/248-03-70
Strona www: www.arl.ostrowiec.pl
sekretariat@arl.ostrowiec.pl
e-mail: arl@arl.ostrowiec.pl
godziny pracy: poniedziałek – piątek 7.00 – 15.00
2.

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
publicznych (Dz. U. z 2019 r. Nr poz. 1843 z póź. zm.) zwanej dalej ustawą PZP oraz
wykonawczych do tej ustawy.
Postępowanie o zamówienie zgodnie z art. 39 ustawy, prowadzone jest w trybie
nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3.

zamówień
przepisów
przetargu
wydanych

INFORMACJE OGÓLNE

Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
80000000-4- usługi edukacyjne i szkoleniowe
80510000 -2 – usługi szkolenia specjalistycznego
80530000 – 8 – usługi szkolenia zawodowego
80531000 – 5 – usługi szkolenia przemysłowego i technicznego
4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego jest
przeprowadzenie Kurs grafiki komputerowej II i III stopnia dla uczestników projektu
„BĄDŹ ZAWODOWCEM. Rozwijamy kształcenie zawodowe w Ostrowcu Świętokrzyskim”
współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś
priorytetowa RPSW.08.00.00 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie
RPSW.08.05.00 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego,
Poddziałanie RPSW.08.05.01 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na
rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU (projekty konkursowe) zgodnie z postanowieniami
określonymi poniżej:
"Kurs grafiki komputerowej II i III stopnia"
1.

Celem kursu jest zdobycie przez uczestników (uczniów) zaawansowanej wiedzy i
umiejętności w zakresie technik transformacji obiektów, zdjęć i rysunków.

Liczba godzin zajęć: 60 h
Liczba osób: 15 osób
Termin realizacji: IX – XII 2020 r., w terminach ustalonych z Zamawiającym,
Miejsce realizacji: ZS nr 2 – os. Słoneczne 45, 27-400 Ostrowiec Św.
I. Kurs grafika komputerowa II stopień
Liczba godzin: 30
Wymagane zagadnienia do omówienia z uczestnikami:
CorelDraw
1. Zaawansowane techniki transformacji obiektów
Elementy wspomagające pracę (siatki, prowadnice, linijki)
Konfiguracja programu
Drukowanie
Photoshop
Złożone techniki edycji zdjęć cyfrowych
Malarstwo cyfrowe
Wykorzystanie ścieżek
Zaawansowane techniki pracy z warstwami
Inne techniki obróbki zdjęć
Illustrator
Podstawowe techniki rysownicze
tworzenie figur geometrycznych
typy i zastosowanie pędzli
zastosowanie poleceń do pracy na ścieżkach
techniki rysunku wykorzystujące obiekty pełne (narzędzie do zniekształceń, siatka
gradientu)
Efekty specjalne
Malowanie w Illustratorze
Rysowanie piórkiem i ołówkiem
Praca z tekstem
Tworzenie: reklamy, wizytówki, broszury
II. Grafika komputerowa III stopień
Wymagane zagadnienia do omówienia z uczestnikami:
Photoshop
Narzędzia od grafiki wektorowej: wypełnianie kolorem, zmiana wyglądu konturu,
przekształcanie obiektów
Wykorzystanie masek: korekcja przy użyciu maski, tworzenie maski gradientowej
Przygotowanie zdjęć do publikacji: zmiana parametrów zdjęcia (rozdzielczość, wielkość),
zmiana modelu koloru
Modele kolorów. Ustawienia użytkownika: modele RGB, CMYK oraz HSB, duotony, praca
ze starymi zdjęciami, dobieranie kolorów, wykorzystaniem kanałów, bichromia, stosowanie
modelu Lab
Skanowanie obiektów graficznych: działanie i parametry skanerów, techniki skanowania,
wskazówki do skanowania
Illustrator
Wstawianie i techniki pracy z tekstem: otaczanie grafiki tekstem, łączenie grafiki z tekstem,
odstępy między obiektami
Warstwy: wstawianie warstw, wykorzystanie warstw
Redakcja techniczna: dobór marginesów, zasady składu tekstów

Poligrafia: zmiana parametrów zdjęć przeznaczonych do druku, przygotowanie publikacji do
druku, ustawianie znaczników drukarskich, przygotowanie prac wieloużytkowych
Przygotowanie reklamy
Uczestnicy szkolenia przystąpią do egzaminu kompetencji przeprowadzonego przez
prowadzącego. Po zdanym egzaminie uzyskają certyfikat kompetencji wydany przez
Zamawiającego.
Zamawiający
zapewnia
komputery
z
oprogramowaniem
niezbędnym
do przeprowadzenia szkolenia (np. Photoshop, CorelDraw, itp.) oraz tablety graficzne, drukarki.
Zamawiający ponosi koszty ubezpieczenia NNW uczestników, poczęstunku (obiad), pendrive’ów.
Harmonogram
zajęć
powinien
obejmować
6
dni
zajęć
z
uwzględnieniem,
że uczestnikami kursu są uczniowie szkoły.
2. WYKONAWCA ZOBOWIĄZUJE SIĘ:
1. Do Zapewnienia wysoko wykwalifikowanej kadry szkoleniowej:
- Trenerzy/instruktorzy powinni posiadać wykształcenie wyższe lub zawodowe adekwatne
do tematyki kursu/zajęć lub certyfikaty/zaświadczenia umożliwiające przeprowadzenie danego
kursu/zajęć.
2. Wykonawca przeprowadza kurs/zajęcia w warunkach zapewniających efektywność procesu
uczenia się, odpowiednich do celu i formy prowadzenia zajęć.
3. Wykonawca jest przygotowany do reagowania na sytuacje nieprzewidziane (np. choroba trenera)
i zastrzeżenia uczestników.
4. Przed rozpoczęciem zajęć/kursu Wykonawca przedstawia uczestnikom wszystkie niezbędne
informacje dotyczące wsparcia szkoleniowego zawierające minimum: termin realizacji zajęć/kursu,
miejsce i godziny prowadzenia zajęć/kursu, program, harmonogram, terminy egzaminów.
5. Wykonawca informuje uczestników o wszystkich zmianach w organizacji kursu/zajęć
z odpowiednim wyprzedzeniem.
6. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia kursu/zajęć zgodnie z przedłożonym
do Zamawiającego harmonogramem. Wszelkie zmiany w harmonogramie wymagają pisemnej
zgody Zamawiającego.
7. W przypadku wystąpienia zdarzeń nieprzewidzianych Wykonawca natychmiast informuje o nich
Zamawiającego.
8. Zajęcia/Kursy będą realizowane w terminach i godzinach uwzględniających organizację pracy
szkół, w tym plan zajęć, wg harmonogramu ustalonego w porozumieniu z przedstawicielem
Zamawiającego oraz uczestnikami szkoleń. Wszelkie zmiany należy konsultować
z Zamawiającym. Ostateczny harmonogram zostanie przekazany Zamawiającemu nie później niż
10 dni przed planowanym rozpoczęciem zajęć/kursu. Organizację sal na zajęcia/kurs w ramach
kursu zapewnia Zamawiający.
9. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić instruktorów do prowadzenia zajęć/kursu z odpowiednimi
uprawnieniami oraz doświadczeniem,
10. Prowadzić dziennik zajęć zawierający: listę obecności uczestników zajęć/kursu na zajęciach,
wymiar godzin zajęć edukacyjnych, tematy zajęć edukacyjnych, który Zamawiający przekaże
Wykonawcy przed rozpoczęciem kursu. Dzienniki zajęć, o których mowa wyżej, Wykonawca
przekaże Zamawiającemu do 7 dni od dnia zakończenia kursu,
11. Do zapewnienia: programu kursu/zajęć, harmonogramu kursu/zajęć, planu zajęć (konspekt),

12. Przekazywać uczestnikom kursu informacje o współfinansowaniu realizowanych zajęć ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego wraz ze wskazaniem wszystkich istotnych informacji
związanych z projektem, które Zamawiający przekaże Wykonawcy wraz z dziennikiem zajęć,
13. Oznaczyć pomieszczenia, w których odbywać się będą zajęcia poprzez umieszczenie materiałów
informacyjnych dostarczonych przez Zamawiającego,
14. Udokumentować zajęcia poprzez wykonanie zdjęć fotograficznych na kursie w liczbie
nie mniejszej niż 20 zdjęć i przekazanie ich Zamawiającemu do 7 dni od dnia zakończenia kursu,
15. Na bieżąco telefonicznie/ mailowo informować Zamawiającego o nieobecności uczestników kursu
na zajęciach – w pierwszym dniu roboczym po danym dniu realizacji zajęć,
16. Do przekazania Zamawiającemu w terminie do 7 dni od dnia zakończenia kursu/zajęć
dokumentacji szkoleniowej z uwzględnieniem obowiązujących zasad ochrony danych osobowych,
kopii protokołu z egzaminu przeprowadzonego po zakończeniu kursu/zajęć;, oryginałów list
obecności i dzienników korzystania z poczęstunku.
17. Przestrzegać zasady, iż kurs zostanie dopasowany do indywidualnych predyspozycji
i dotychczasowych umiejętności uczestników,
18. Punktualnego dotarcia na kurs/zajęcia we własnym zakresie w terminach określonych
w harmonogramie
19. Zapoznania się z obowiązującymi wytycznymi i przepisami prawa dotyczącymi realizacji
projektów w ramach EFS i ich przestrzegania przez cały okres trwania umowy.
20. Zapoznania się z obowiązującymi wytycznymi i przepisami prawa dotyczącymi realizacji
projektów w ramach EFS i ich przestrzegania przez cały okres trwania umowy.
Informacja:
Z uwagi na fakt, iż czynności wykonywane przez osoby przy realizacji zamówienia nie wyczerpują
pojęcia stosunku pracy, Zamawiający nie przewiduje wymogu zatrudnienia osób na umowę o pracę.
Za 1 godzinę dydaktyczną przyjmuje się 45 minut.
Dokładny termin rozpoczęcia zostanie ustalony z Wykonawcą, na co najmniej 10 dni przed datą
rozpoczęcia realizacji zamówienia, z uwzględnieniem harmonogramu projektu.
Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy pzp, nie wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji
zamówienia, których wykonanie zawiera cechy stosunku pracy określone w art. 22 § 1 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy.
Z uwagi na brak spełnienia przesłanki dotyczącej wykonywania pracy pod kierownictwem
pracodawcy, oraz tylko częściowemu spełnianiu kolejnych przesłanek dotyczących miejsca i czasu
wyznaczonego przez pracodawcę o których mowa w z art. 22 § 1 Kodeksu Pracy, Zamawiający
odstępuje od określania w opisie przedmiotu zamówienia wymagania zatrudnienia przez wykonawcę
lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego
czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu
pracy (art. 29 ust. 3a ustawy Pzp). Zgodnie z art. 22 § 1 Kodeksu Pracy przez nawiązanie stosunku
pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i
pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do
zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.
W świetle tego przepisu stosunek pracy występuje o ile spełnione są łącznie przesłanki w nim
wymienione. Czynności, w zakresie realizacji zamówienia, które mają być wykonywane przez

pracowników Wykonawcy/Podwykonawcy nie polegają na wykonywaniu pracy zgodnie z art. 22 § 1
Kodeksu Pracy, z uwagi na brak spełniania jednej z przesłanek stosunku pracy, określonych w tym
przepisie, tj. dotyczącej wykonywania pracy pod kierownictwem pracodawcy, oraz tylko częściowemu
spełnianiu kolejnych przesłanek dotyczących miejsca i czasu wyznaczonego przez pracodawcę.
Osoby zatrudnione będą świadczyć usługę szkoleniową (zajęcia dodatkowe), polegającą na
okresowym prowadzeniu zajęć edukacyjnych, uwzględniających specyficzne potrzeby każdego
uczestnika, korzystając z własnego doświadczenia i kwalifikacji. Usługę będąca przedmiotem
zamówienia świadczyć mogą osoby posiadające przede wszystkim odpowiednie wykształcenie i
przygotowanie, Zajęcia będą prowadzone na podstawie opracowanego programu zajęć opracowanego
samodzielnie oraz w miejscu i czasie ustalonym z Zamawiającym. Osoby te będą realizowały zajęcia
poza siedzibą pracodawcy i będą miały swobodę w zakresie wykonywania obowiązków, w
przedmiocie wyboru sposobu oraz częściowo dokładnego czasu i miejsca wykonania zadania .
Ponadto realizacja usługi odbywać się będzie okresowo i z tego też względu nie znajduje uzasadnienia
utrzymywanie personelu przez okres realizacji usługi na pełnym etacie.

5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin realizacji zamówienia :
od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2020r.
Dokładny termin rozpoczęcia zostanie ustalony z Wykonawcą, na co najmniej 10 dni przed datą
rozpoczęcia realizacji zamówienia, z uwzględnieniem harmonogramu projektu.
6. DODATKOWE INFORMACJE
1. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych
we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
3. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust.
1 pkt 6.
4. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych
części zamówienia.
5. Zlecanie usług podwykonawcom
1) Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia wykonania zamówienia Podwykonawcom;
2) Wykonawca wskaże w ofercie części zamówienia, które zamierza powierzyć do wykonania
Podwykonawcom i poda firmy podwykonawców (o ile są znane na dzień składania ofert).
Zamawiający zastrzega, że:
- podwykonawstwo nie zmienia zobowiązań Wykonawcy,
- Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia, i zaniedbania pracy podwykonawcy,
jego przedstawicieli, pracowników w takim zakresie, jak gdyby były one jego działaniami,
uchybieniami lub zaniedbaniami, jego lub jego przedstawicieli lub jego pracowników,
- Zamawiający nie jest związany stosunkami zobowiązaniowymi z podwykonawcami, ale może
skorzystać z wszelkich praw nabytych przez Wykonawcę w stosunku do nich,

- Wykonawca pozostaje w pełni odpowiedzialny w stosunku do Zamawiającego za zlecone do
podwykonania części zamówienia.

7.WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA
OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
1.Opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenia zamówienia na podstawie przepisów,
o których mowa w art. 24 ust. 1, pkt 12-23 ustawy PZP,
2) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenia zamówienia na podstawie przepisów,
o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1 - 8 ustawy PZP,
3) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów. Trenerzy/instruktorzy powinni posiadać wykształcenie wyższe lub
zawodowe adekwatne do tematyki kursu lub certyfikaty/zaświadczenia umożliwiające
przeprowadzenie danego kursu.
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie precyzuje warunków w tym zakresie
c) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek szczegółowy w zakresie posiadania
zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że:
dysponuje co najmniej jedną osobą (trenerem/instruktorem) skierowanym do realizacji
przedmiotowego zamówienia i odpowiedzialną za prowadzenie zajęć/kursu, z wykształceniem
wyższym lub zawodowym adekwatnym do tematyki czynności wykonywanych w ramach
kursu/zajęć lub certyfikatem/zaświadczeniem umożliwiającym przeprowadzenie danych czynności
w ramach kursu/zajęć, oraz z doświadczeniem zawodowym tj. przeprowadzeniem co najmniej
jednego kursu/ zajęć z zakresu odpowiadającego czynnościom wykonywanym w ramach
kursu/zajęć.
Trenerzy/instruktorzy powinni posiadać wykształcenie wyższe lub zawodowe adekwatne do
tematyki kursu/zajęć lub certyfikaty/zaświadczenia umożliwiające przeprowadzenie danego
kursu/zajęć.
2.
Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie
posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub
zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć
negatywny wpływ na realizację zamówienia.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie
oświadczeń i dokumentów złożonych przez wykonawców na zasadzie SPEŁNIA/NIE
SPEŁNIA.

3.

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa
w rozdz. 7. ust. 1. pkt. 3) niniejszej SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu
do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie
od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

4.

Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa
w rozdz. 7. ust. 3 niniejszej SIWZ wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy:
1) 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 - załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ (składany wraz z ofertą).
2) Zamawiający oceni, 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 zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy
wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 i ust. 5.
3) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych
lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli
podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
4) 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.
5) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa,
podmiotu, o którym mowa w rozdz. 7 ust. 4, 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:
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli
wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o
których mowa w rozdz. 7 ust. 4.

7 a. PODSTAWY WYKLUCZENIA
Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 i ust. 5 ustawy PZP.
6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH
SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK
PODSTAW WYKLUCZENIA
1. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w

zakresie wskazanym przez zamawiającego w rozdz. 7, 7 a i 8 niniejszego SIWZ wg wzoru z
załączniku nr 2a i 2b do SIWZ – forma dokumentu oryginał. Informacje zawarte w oświadczeniu będą

stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki
udziału w postępowaniu.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, o

którym mowa w rozdz. 8 ust. 1 niniejszej SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie – forma dokumentu oryginał. Oświadczenie to ma potwierdzać
spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw
wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału
w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia.
3. Na żądanie

zamawiającego, wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części
zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw
wykluczenia z udziału w postępowaniu składa oświadczenie (załącznik 2b), o którym mowa w
rozdz. 8 ust. 1 niniejszej SIWZ, w którym zamieszcza informacje o podwykonawcach – forma
dokumentu oryginał.

4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia

wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich
zasoby, warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji składa także oświadczenie
(załącznik 2b), o którym mowa w rozdz. 8 ust. 1 niniejszej SIWZ w którym zamieszcza
informacje o tych podmiotach oraz załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ (uwaga – załącznik nr 5
składany wraz z ofertą) – formy dokumentów oryginały.
5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została

najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na
dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania
potwierdzających:
a) spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji,
b) spełnianie przez oferowane usługi, wymagań określonych przez zamawiającego,
c) brak podstaw wykluczenia.
5.1. Wykonawca na wezwanie zamawiającego winien złożyć następujące dokumenty:
5.1.1. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:
a) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia niezbędnych do
wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności
oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 6 „Wykaz
osób”– forma dokumentu oryginał.
5.1.2. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, które znajdują
się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów
przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający
w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy Pzp,
korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.
5.1.3. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą
wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu,
na rzecz którego roboty były wykonane o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym
zakresie.

5.2.1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia:
a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5
pkt. 1 ustawy Pzp.
W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności dokumentów, o których mowa w
pkt. 5.2.1. w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnych i
bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane
przez wykonawcę oświadczenia i dokumenty.
5.2.1.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie 5.2.1. lit. a)
składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
Dokumenty, o których mowa w pkt. 5.2.1.1. lit. a) powinny być wystawione nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
5.2.1.2. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się
dokumentów, o których mowa w pkt. 5.2.1.1. lit. a), zastępuje się je dokumentem
zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał
dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę
lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
Dokumenty, o których mowa w pkt. 5.2.1.2. lit. a) powinny być wystawione nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
5.2.1.3. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę,
Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba,
której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego
dokumentu.
6.

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o
której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa
w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca
przedstawi dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

7.

W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra
Rozwoju z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

8.

Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w rozdz. 7 niniejszej SIWZ,
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.
1 ustawy PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania,
oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez

zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub
poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo
ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy
podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
7. UDZIAŁ PODMIOTÓW WYSTEPUJĄCYCH WSPÓLNIE W POSTĘPOWANIU
1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia winni ustanowić pełnomocnika
do reprezentowania ich w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Zgodnie z art. 141 ustawy PZP Wykonawcy, o których mowa w art. 23 ust. 1 tejże ustawy
ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia
należytego wykonania umowy.
8. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJACEGO Z
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A
TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z
WYKONAWCAMI
1.

2.
3.

4.

5.
6.

7.

Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz
Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną w języku polskim,
za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdz. 7
niniejszej SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania, o którym mowa w
art. 26 ust. 3 ustawy PZP) dla których Prawodawca przewidział wyłącznie formę pisemną.
W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się
numerem sprawy i nazwą postępowania określoną w SIWZ.
Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę
pisemnie winny być składane na adres: Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. ul.
Sandomierska 26A, 27-400 Ostrowiec Św.
Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę
drogą elektroniczną winny być kierowane na adres: sekretariat@arl.ostrowiec.pl.
Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocą faksu
lub w formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego
potwierdzenia faktu ich otrzymania.
W przypadku braku potwierdzenia otrzymania korespondencji przez Wykonawcę Zamawiający
domniema, iż pismo przesłane faksem na numer podany przez Wykonawcę lub wysłane przez
Zamawiającego na adres mailowy podany przez Wykonawcę, zostało mu doręczone w sposób
umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma.
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca
dnia, w którym upływa polowa 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.
Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym

mowa w rozdz. 9 ust. 6 niniejszej SIWZ.
W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych
odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze
oświadczenie Zamawiającego.
W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert
zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokonaną zmianę treści
specyfikacji zamawiający udostępnia na stronie internetowej.
Jeżeli zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia będzie prowadzić do zmiany
treści ogłoszenia o zamówieniu zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w
Biuletynie Zamówień Publicznych.
Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej
do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie
zmian w ofertach, zamawiający przedłuży termin składania ofert z uwzględnieniem czasu
niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających ze zmiany treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający
poinformuje wykonawców i zamieści na stronie internetowej.
Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert, jeżeli zostanie wniesione odwołanie
wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.
Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania z Wykonawcami.
Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
1) Wojciech Stefanik – aspekty prawne,
2) Aneta Jedlikowska, Sylwia Ojczymek-Mroczek – aspekty merytoryczne.

8.

9.

10.

11.

12.

13.
14.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy ustawy PZP nie pozwalają na jakikolwiek inny
kontakt - zarówno z Zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się z
Wykonawcami - niż wskazany w niniejszym rozdziale SIWZ. Oznacza to, że Zamawiający nie będzie
reagował na inne formy kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt telefoniczny lub / i
osobisty w swojej siedzibie.
9. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY
1.
2.

3.

4.

5.

Wykonawca poda cenę ofertową brutto (cyfrowo i słownie) za realizację kursu na który składa
ofertę oraz cenę za przeszkolenie 1 osoby – Załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ.
Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu
zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy określonym w
niniejszej SIWZ.
Stosownie do treści art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje się
możliwości dokonywania zmian postanowień umowy, zgodnie z postanowieniami zawartymi we
Wzorze Umowy (zał. 4 do SIWZ).
Wykonawca obliczając cenę oferty musi uwzględnić wszystkie pozycje opisane w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia. Wszystkie błędy ujawnione w Specyfikacji wykonawca
powinien zgłosić zamawiającemu przed terminem składania ofert.
Ceny muszą być: podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada
zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w

6.
7.
8.

górę).
Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN).
Rozliczenia między zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich
(PLN).
Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u
zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,
zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od
towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim
przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować zamawiającego
dodatkowym wyjaśnieniem dołączonym do oferty, że wybór jego oferty będzie prowadzić
do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru /
usługi, których dostawa / świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując
ich wartość bez kwoty podatku

10. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU
OCENY OFERT
Wybór oferty najkorzystniejszej dokonany zostanie na podstawie kryterium wyboru określonego w
ogłoszeniu o przetargu:
Kryteria oceny ofert:
Zamawiający będzie rozpatrywał i oceniał oferty oddzielnie dla każdego z zdań. Przy wyborze
najkorzystniejszej oferty, zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:
1. Cena A (x) – 60%
2. Doświadczenie trenera/instruktora kursu B ( x) - maksymalnie 40%
Kryteria i ich wartość w ocenie : 1% = 1 pkt.
Ad 1) Cena –A (x)
a. przyjmuje się, że najwyższą ilość punktów tj. 100 otrzyma cena najniższa wśród cen zawartych w
ofertach na wykonanie zamówienia objętego przetargiem,
b. ceny w pozostałych ofertach punktowane będą w oparciu o następujący wzór:
Cena min
A (x) = -------------------------------- x 100 pkt x 60 %
Cena (x) oferty badanej
gdzie:
A(x) – ilość punktów przyznana ofercie „x” za kryterium ceny,
Cena min – cena brutto najniższa wśród cen zawartych w ofertach,
Cena (x) – cena brutto zawarta w ofercie badanej „x”.
Przyznaną liczbę punktów wylicza się po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku
(końcówki poniżej 0,005 pkt pomija się, a końcówki 0,005 pkt. i wyższe zaokrągla się do 0,01 pkt.).
Cenę należy przedstawić na formularzu ofertowym (załącznik 1
do niniejszej specyfikacji).
Ad. 2)Doświadczenie trenerów/instruktorów kursu B (x)
waga 40 % (maksymalnie można uzyskać 40 pkt )
Punktacja za kryterium nr 2
- dokonana będzie na podstawie oświadczenia Wykonawcy złożonego
w Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. Kryterium nr 2 związane jest

z warunkiem udziału w postępowaniu. Ocenie podlegać będzie doświadczenie zawodowe w
prowadzeniu szkoleń/kursów w zakresie objętym przedmiotem zamówienia trenera/instruktora, o
których mowa w warunku udziału w postępowaniu, wpisanych również w Wykaz osób, stanowiący
załącznik nr 6 do SIWZ.
W przypadku skierowania przez Wykonawcę do realizacji zamówienia więcej niż jednej osoby ocenie
w kryterium nr 2 podlegać będą wyłącznie jedna osoba, wskazana przez Wykonawcę w Formularzu
ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ(wszystkie osoby skierowane przez Wykonawcę do
realizacji zamówienia – Wykonawca wyszczególnia w Wykazie osób, stanowiącym załącznik nr 6 do
SIWZ). Punkty za kryterium „Doświadczenie trenerów/instruktorów kursu” zostaną przyznane
następująco:
Doświadczenie trenera/instruktora kursu
a) 1-2 szkoleń/kursów – 10 pkt.
b) 3-4 szkolenia/kursy – 20 pkt.
c) 5 i więcej– 40 pkt.
Maksymalna liczba uzyskanych punktów – 40 pkt.
W kryterium nr 2 można uzyskać maksymalnie 40 punktów. Zamawiający nie przyzna punktów
w kryterium nr 2, jeżeli Wykonawca nie określi w Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1
do SIWZ, doświadczenia zawodowego w prowadzeniu szkoleń w zakresie objętym przedmiotem
zamówienia.
3. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska
największą ilość punktów z uwzględnieniem każdego z kryteriów i wyliczona wg. wzoru:
O=C+D
C=A+ B
Gdzie:
C – oznacza ilość punktów uzyskanych przez ofertę,
A – oznacza ilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium cena oferty brutto,
B – oznacza ilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium doświadczenie trenera/instruktora
kursu,
W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawcę
wyjaśnień treści złożonych przez niego ofert.
Maksymalna liczba punktów, które Wykonawca może uzyskać od jednego członka komisji, wynosi
100.
11. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1.

Oferta powinna spełniać wymogi określone w ustawie Pzp oraz w niniejszej SIWZ. Treść oferty
musi odpowiadać treści SIWZ.

2.

Oferta, złożona do upływu terminu składania ofert musi zawierać następujące oświadczenia i
dokumenty:
1) wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego
Załącznik nr 1 do SIWZ – forma dokumentu oryginał, zawierający w szczególności:
wskazanie oferowanego przedmiotu zamówienia, cenę ofertową brutto jednostkowo
(cyfrowo) i łącznie (cyfrowo i słownie i za cały kurs, zobowiązanie dotyczące terminu

3.

realizacji zamówienia, 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;
2) oświadczenia wymienione w rozdz. 7. niniejszej SIWZ;
3) dokumenty potwierdzające uprawnienia osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z
przepisów prawa lub innych dokumentów rejestracyjnych przedłożone w oryginale lub
kopii potwierdzonej notarialnie
4) pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia, ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać
przedmiotowe pełnomocnictwo - forma dokumentu oryginał, lub kopia potwierdzona
notarialnie
5) Wykonawca w formularzu ofertowym oświadczy, czy jest / nie jest mikro / małym / średnim
przedsiębiorcą w rozumieniu
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.

4.

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
potwierdzonej notarialnie

5.
6.

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

7.

Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

8.

Jeżeli pytanie postawione w formularzu nie dotyczy Wykonawcy, należy wpisać „nie dotyczy”

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

lub pozostawić pole nie wypełnione lub wstawić „-‘’.

9.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

10. 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.

11. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować w
następujący sposób:
- zaadresowana na – Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim
ul. Sandomierska 26 A, 27-400 Ostrowiec Św - opatrzona nazwą i dokładnym adresem
Wykonawcy
- oznaczona:
Oferta na zamówienie pn.:
Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim
ul. Sandomierska 26 A, 27-400 Ostrowiec Św. „PRZETARG NIEOGRANICZONY
NA ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA W RAMACH PROJEKTU
oraz dopiskiem „nie otwierać przed dniem 4 SIERPNIA 2020 r. do godz. 08:30”,

11.1. W przypadku przesyłania ofert pocztą lub kurierem zaleca się złożenie oferty w dwóch
kopertach (koperta z ofertą i koperta kurierska/pocztowa).
11.2. W przypadku błędnego oznaczenia koperty (nieprawidłowe opakowanie) z ofertą lub braku
drugiej koperty w przypadku przesyłania oferty pocztą lub za pośrednictwem kuriera, jeżeli
dojdzie do przedterminowego naruszenia koperty z ofertą, Zamawiający powiadomi o tym
fakcie Wykonawcę. Oferta znajdująca się w przedwcześnie otwartej kopercie nie będzie brana
pod uwagę. Wszelkie związane z tym konsekwencje obciążają Wykonawcę. Wykonawca ma
prawo dostarczyć w terminie przewidzianym na składanie ofert kolejną ofertę w kopercie
prawidłowo oznaczonej.
11.3 Poprzez prawidłowe opakowanie oferty, w tym także zamknięcie, należy rozumieć taki sposób
zabezpieczenia treści oferty, który uniemożliwi jakiejkolwiek osobie zapoznanie się przed
upływem terminu otwarcia ofert z jakimkolwiek elementem treści oferty i oświadczeń
złożonych przez Wykonawcę.
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
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Tajemnica
przedsiębiorstwa jest rozumiana jako nie ujawniona do wiadomości publicznej informacja
techniczna, technologiczna, handlowa lub organizacyjna przedsiębiorstwa, co do której
przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania jej poufności – Dz. U. z 2003 r. Nr
153, poz. 1503 z późn. zm.), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie
mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa.
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.
12.1.
Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i
skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP74/ 05) ich
odtajnieniem.
12.2. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w
trybie art. 90 ustawy PZP, a złożone przez niego wyjaśnienia i/ lub dowody stanowić będą
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa.
Przedmiotowe zastrzeżenie zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy
Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa.

13. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej
oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu
zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być
złożone wg takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej
napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty
Wykonawcy, który wprowadzi zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania
zmian, zostaną dołączone do oferty.

14. 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.

15. 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.

16. Wykonawcy przedstawią oferty zgodne z wymaganiami Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia,
załączniki, o których mowa w treści niniejszego SIWZi. Dokumenty powinny być sporządzone
zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorami- załącznikami, a
w szczególności zawierać wszystkie wymagane przez Zamawiającego informacje oraz dane.
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 rozdz. X niniejszej SIWZ. Przepisy
ustawy PZP nie przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów
projektu umowy, po terminie otwarcia ofert.
12. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT I OTWARCIA OFERT
1.

2.
3.

4.
5.
6.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o.
w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Sandomierska 26 A, 27-400 Ostrowiec Św,
(sekretariat) – pok. 7A (sekretariat) do dnia 4.08.2020 r., do godziny 08:00 i zaadresować
zgodnie z opisem przedstawionym w rozdziale 13 SIWZ. 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.
Oferta złożona po terminie wskazanym w rozdz. 14 ust. 1 niniejszej SIWZ zostanie zwrócona
wykonawcy.
Otwarcie ofert nastąpi w Agencji Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Ostrowcu
Świętokrzyskim ul. Sandomierska 26 A, 27-400 Ostrowiec Św,, w dniu 4.08.2020r., o
godzinie 08:30.
Otwarcie ofert jest jawne.
Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy
PZP.
Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej informacje
dotyczące:
a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
c) ceny, terminu wykonania zamówienia, spełnienie aspektów społecznych
13. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

14. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1.
2.

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).
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.
15. BADANIE I OCENA OFERT
1. Działając zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy PZP zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a
następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2. Oceny ofert dokona Komisja Przetargowa.
3. Na posiedzeniach niejawnych Komisja Przetargowa poprawi w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie,
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek,
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków
zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,
– niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
4. Zamawiający poprawi inne omyłki, polegające na niezgodności oferty z SIWZ,
niepowodujące istotnych zmian w treści oferty (np.: omyłki polegające na błędnym wpisaniu
nazwy jednostki miary lub ilości lub inne, które wystąpią w treści oferty złożonej przez
Wykonawcę, dostosowując ich treść do odpowiednich dokumentów wzorcowych
zamieszczonych w SIWZ), zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy PZP.
5. Informacja o poprawieniu innej omyłki zostanie przesłana do Wykonawcy, w którego ofercie
dokonano poprawek, który w ciągu 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia może nie zgodzić
się na poprawienie innej omyłki, wówczas jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 89
ust. 1 pkt. 7a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. Zgoda
Wykonawcy
powinna
być
wyrażona
w
formie
pisemnej
i przesłana na adres Zamawiającego w ciągu 3 dni od daty otrzymania niniejszego
zawiadomienia.
W przypadku nie przesłania w w/w terminie informacji, Zamawiający uzna, że Wykonawca
wyraża zgodę na zmianę treści oferty poprzez poprawienie innej omyłki jw.
6. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji
rachunkowych dokonanych poprawek, np.:
1) w przypadku mnożenia cen jednostkowych i liczby jednostek miar:
a) jeżeli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej oraz liczby jednostek
miar, przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar oraz cenę jednostkową,
b) jeżeli cenę jednostkową podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się, że
prawidłowo podano liczbę jednostek miar i ten zapis ceny jednostkowej, który odpowiada
dokonanemu obliczeniu ceny;
7. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie – bezsporne, nie budzące wątpliwości
omyłki dotyczące wyrazów, np.:
1) widoczna mylna pisownia wyrazu,
2) ewidentny błąd gramatyczny,
3) niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego części.
8. Zamawiający w przypadku zaistnienia przesłanek, o których mowa w art. 90 ust. 1 ustawy

9.
10.

11.
12.

PZP, zwróci się do Wykonawcy o złożenie wyjaśnień, w tym złożenia dowodów, dotyczących
wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie:
a) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych,
wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla
wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość
przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę
ustalonego
na
podstawie
art.
2
ust.
3–5
ustawy
z
dnia
10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz wpływ pomocy
publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów
a) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym,
obowiązujących
w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie,
b) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska,
c) powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.
Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana
ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską
cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.
Zamawiający po dokonaniu oceny ofert zbada spełnienie przez wezwanego wykonawcę
warunków udziału w postępowaniu i podstawy wykluczenia.
Jeżeli wykonawca będzie uchylał się od zawarcia umowy lub nie wniesie zabezpieczenia
należytego wykonania umowy, zamawiający zbada, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy
spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej
ocenioną spośród pozostałych ofert.

16. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO
WYBORZE OFERT W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO

1.
2.

3.
4.
5.

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.
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.
Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego.
Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom.
Do umowy wykonawca zobowiązany jest załączyć następujące dokumenty:
5.1.
Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca,
o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w usługi. Wykonawca
zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu
pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat
nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć

realizację usług.
17. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA
UMOWY
Nie jest wymagane
18. WZÓR UMOWY
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie
zamówienia publicznego zostały zawarte w Załączniku nr 4 do SIWZ – wzór umowy.
19. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ
1.

2.

Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu
danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w
dziale VI ustawy PZP jak dla postępowania poniżej kwoty określonej w przepisach
wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.
Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP.
20. WAŻNOŚĆ DOKUMENTÓW
1. Przygotowując ofertę Wykonawca zobowiązany jest dokładnie zapoznać się z treścią
niniejszej SIWZ, ryzyko złożenia oferty niezgodnej z wymogami zamawiającego spoczywa na
wykonawcy.
2. Umowę tworzą następujące dokumenty, które dla celów interpretacji będą miały
pierwszeństwo
zgodnie z następującą kolejnością:
a) Umowa;
b) Odpowiedzi Zamawiającego na pytania udzielone Wykonawcom dotyczące wyjaśnienia treści
c) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia;
d) Oferta Wykonawcy.
21. Informacja RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych
i
w
sprawie
swobodnego
przepływu
takich
danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:


administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Agencja Rozwoju Lokalnego Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Sandomierska 26A, 27-400 Ostrowiec Św.
tel. 41 248 03 70

osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych Agencji Rozwoju Lokalnego Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością wyznaczony pracownik, kontakt: adres 41 248 03 70 ;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu/szkolenia dla
uczestników projektu „BĄDŹ ZAWODOWCEM. Rozwijamy kształcenie zawodowe w Ostrowcu
Świętokrzyskim” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego, Oś priorytetowa RPSW.08.00.00 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo,
Działanie RPSW.08.05.00 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia
ustawicznego, Poddziałanie RPSW.08.05.01 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz
wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU (projekty konkursowe)
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej
„ustawa Pzp”;
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp,
do czasu rozliczenia projektu „BĄDŹ ZAWODOWCEM. Rozwijamy kształcenie zawodowe w
Ostrowcu Świętokrzyskim” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa RPSW.08.00.00 Rozwój edukacji i aktywne
społeczeństwo, Działanie RPSW.08.05.00 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i
kształcenia ustawicznego, Poddziałanie RPSW.08.05.01 Podniesienie jakości kształcenia
zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU (projekty konkursowe);
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych
danych wynikają z ustawy Pzp;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit.
c RODO.

Zatwierdzam wraz z załącznikami:
Ostrowiec Św., dnia 24.07.2020R.
Agnieszka Rogalińska
Prezes ARL Sp. z o.o.

