
   
 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

„Szkoła Dobrego Smaku Twoją przyszłością 

 

Zespół Szkół nr 7 
ul. Browarowa 1a, 43-100 Tychy 
Tel. 32 227-36-32 
Fax. 32 219-82-42 
Email: zs7tychy@wp.pl 
http://www.zs7.tychy.edu.pl 

Człowiek – najlepsza inwestycja 

 

 
 
  

 
 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

(SIWZ) 
 
 

DLA 
 

POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, 
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ 200.000 euro 

 
prowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 z późn. zm.),  

zwanej w treści niniejszej specyfikacji, PZP 
 

 
którego przedmiotem jest: 

 
 
  

„PRZYGOTOWANIE I REALIZACJA AUTORSKICH PROGRAMÓW NAUCZANIA 

UNIERUNKOWANYCH NA PRZEDMIOTY ZAWODOWE DLA UCZNIÓW 

TECHNIKUM NR 6 W  ZESPOLE SZKÓŁ NR 7 W TYCHACH” 

 
 
 
Oznaczenie sprawy: 1.PN.2012 
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1. Nazwa i adres Zamawiającego 

1.1. Zespół Szkół nr 7 (ZS nr 7), ul. Browarowa 1a, 43-100 Tychy 

1.2. Tel. +48 (32) 227-36-32 

1.3. Adres internetowy: http://zs7tychy.republika.pl/ 

1.4. Adres poczty elektronicznej: zs7tychy@wp.pl 

 

2. Finansowanie przedmiotu zamówieniu 

2.1. Przedmiot zamówienia jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego, zadanie pn.„Szkoła Dobrego Smaku Twoją 

przyszłością”. 

 

3. Tryb udzielania zamówienia 

3.1. Przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

 

4. Opis przedmiotu zamówienia 

4.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie przygotowania i realizacji 

autorskich programów nauczania ukierunkowanych na przedmioty zawodowe dla 

uczniów Technikum nr 6 w Zespole Szkół nr 7 w Tychach, z podziałem na 4 części 

zwane dalej ZADANIAMI, tj.: 

4.1.1. ZADANIE NR 1 - „Przygotowanie i prowadzenie zajęć rozwijających pn. Historia na 

talerzu czyli wędrówki szlakiem polskich kuchni regionalnych, dla uczniów Technikum 

nr 6 w Zespole Szkół nr 7 W Tychach” 

4.1.2. ZADANIE NR 2 - „Przygotowanie i prowadzenie zajęć rozwijających pn. 

Zaczarowany świat słodkich dekoracji, dla uczniów Technikum nr 6 w Zespole Szkół 

nr 7 w Tychach” 

4.1.3. ZADANIE NR 3 - „Przygotowanie i prowadzenie zajęć rozwijających pn. Finezyjne 

owocowo – warzywne dekoracje stołów okolicznościowych, dla uczniów Technikum 

nr 6 w Zespole Szkół nr 7 w Tychach” 

4.1.4. ZADANIE NR 4 - „Przygotowanie i prowadzenie zajęć rozwijających pn. Moda na 

zdrowie – program kulinarny po angielsku, dla uczniów Technikum nr 6 w Zespole 

Szkół nr 7 w Tychach”. 

4.2. Główny przedmiot: CPV: 80 21 00 00-9 - Usługi edukacji technicznej i zawodowej na 

poziomie szkoły średniej 

4.3. Zakres usług obejmuje: 

http://zs7tychy.republika.pl/
mailto:zs7tychy@wp.pl
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4.3.1. dla ZADANIA NR 1: Zajęcia rozwijające dla 24 uczniów Technikum nr 6, skierowane 

dla uczniów kierunków technik kucharz, technik hotelarstwa oraz technik usług 

gastronomicznych. Uczestnicy zajęć przy pomocy wykwalifikowanych nauczycieli 

będą mieli za zadanie założenie biura podróży i przygotowanie ofert imprez 

turystycznych w regionie (Górny Śląsk /Śląsk Cieszyński) oraz podjęcie działań 

promocyjnych m.in. foldery reklamowe, prezentacje multimedialne, artykuły na stronę 

Internetową  oraz przygotowywanie potraw kuchni regionalnej. Celem zajęć jest m.in. 

„wyposażenie” uczniów w kluczowe umiejętności i wysokie kwalifikacje, zwiększające 

ich konkurencyjność na rynku pracy, rozwój kompetencji w zakresie nabywania 

praktycznych umiejętności zawodowych, rozwijanie kreatywności i aktywności 

poznawczej oraz umiejętności myślenia przyczynowo – skutkowego oraz poszerzanie 

wiedzy i słownictwa. Zajęcia realizowane będą przez trzech (3) nauczycieli (dwóch 

nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz jeden nauczyciel przedmiotów 

humanistycznych). W ramach programu „Historia na talerzu czyli wędrówki szlakiem 

polskich kuchni regionalnych” odbędą się dwie wycieczki. Wycieczki te będą miały 

charakter naukowy ich głównym celem będzie poznawanie tradycji kuchennych na 

śląsku. W trakcie tych wycieczek uczestnicy poznają tradycyjne dania kuchni śląskiej, 

historie oraz starodawne receptury (wycieczki przewidziane są w okresie kwiecień – 

czerwiec 2012). W okresie wakacyjnym odbędzie się miesięczna praktyka zawodowa 

dla wszystkich uczestników zajęć mająca na celu poznanie funkcjonowania branży 

gastronomiczno-hotelarskiej (praktyka przewidziana jest na okres sierpień 2012). 

Zajęcia zaplanowano dla 3 grup po 8 uczestników, realizowanych w 5 godzinnych 

blokach 1 raz w tygodniu w okresie luty – czerwiec 2012  (300 godzin). 

4.3.2. dla ZADANIA NR 2: Zajęcia rozwijające dla 50 uczniów Technikum nr 6, skierowane 

dla uczniów kierunków kucharz, technik organizacji usług gastronomicznych, technik 

żywienia i gospodarstwa domowego oraz technik żywienia i usług gastronomicznych. 

Zajęcia będą miały na celu naukę sztuki dekoracji stosowanych w cukiernictwie 

poprzez połączenie estetyki i barw. Tematyka zajęć to m.in. praliny czekoladowe 

nadziewane i nienadziewane, dekoracje z czekolady, dekoracje ciasteczek 

bankietowych - efekt zamszu, wykonanie torów dekorowanych kolorowym żelem oraz 

torów angielskich, dekoracje z karmelu oraz dekoracje z marcepanu. Celem zajęć są 

m.in. „wyposażenie” uczniów w kluczowe umiejętności i wysokie kwalifikacje, 

zwiększające ich konkurencyjność na rynku pracy, rozwój kompetencji w zakresie 

nabywania praktycznych umiejętności zawodowych, rozwijanie kreatywności i 

aktywności poznawczej oraz umiejętności myślenia przyczynowo – skutkowego oraz 
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poszerzanie wiedzy i słownictwa. Zajęcia realizowane będą przez (1) jednego 

nauczyciela przedmiotu zawodowego. W ramach programu „Zaczarowany świat 

słodkich dekoracji” odbędzie się jeden wyjazd dla uczestników zajęć. Wyjazd ten 

odbędzie się w lutym 2013 roku na targi EXPO na konkurs w zdobnictwie 

cukierniczym. W wyjedzie będzie uczestniczyło 5 najlepszych uczestników zajęć. 

Koszty wyjazdu, noclegu oraz wyżywienia będą pokryte w ramach środków 

zaplanowanych w projekcie. Wyjazd będzie organizowany przez doświadczone biuro 

podróży. Zajęcia zaplanowano dla 10 grup po 5 uczestników realizowanych w 5 

godzinnych blokach 2 razy w tygodniu w okresie luty 2012 – maj 2013 (500 godzin). 

4.3.3. dla ZADANIA NR 3: Zajęcia rozwijające dla 48 uczniów Technikum nr 6, skierowane 

dla uczniów kierunków kucharz, technik organizacji usług gastronomicznych, technik 

żywienia i usług gastronomicznych oraz technik żywienia i gospodarstwa domowego. 

Zajęcia będą miały na celu naukę dekoracji stołów i zasad zdrowego odżywania się. 

Dekoracje będą wykonywane z owoców krajowych i południowych a także warzyw, 

korzeniowych, cebulowych itp.  Celem zajęć są m.in. „wyposażenie” uczniów w 

kluczowe umiejętności i wysokie kwalifikacje, zwiększające ich konkurencyjność na 

rynku pracy, rozwój kompetencji w zakresie nabywania praktycznych umiejętności 

zawodowych, rozwijanie kreatywności i aktywności poznawczej oraz umiejętności 

myślenia przyczynowo – skutkowego oraz współdziałanie w grupie, wyzwalanie 

inicjatywy w różnych zakresach życia społecznego. Zajęcia realizowane będą przez 

(1) jednego nauczyciela przedmiotu zawodowego. Zajęcia zaplanowano dla 8 grup 

po 6 uczestników realizowanych w 5 godzinnych blokach 1 razy w tygodniu w okresie 

luty 2012 – maj 2013 (200 godzin). 

4.3.4. dla ZADANIA NR 4: Zajęcia rozwijające dla 48 uczniów Technikum nr 6, skierowane 

dla uczniów kierunków kucharz, technik organizacji usług gastronomicznych, technik 

żywienia i gospodarstwa domowego, technik hotelarstwa oraz technik żywienia i 

usług gastronomicznych. Zajęcia będą miały na celu naukę języka angielskiego w 

powiązaniu z profesjonalnym wykonywanie czynności zawodowych. Uczestnicy zajęć 

w oparciu o receptury w języku angielskim będą przygotowywać różnego rodzaju 

potrawy. Celami powyższych zajęć są m.in. „wyposażenie” uczniów w kluczowe 

umiejętności i wysokie kwalifikacje, zwiększające ich konkurencyjność na rynku 

pracy, rozwój kompetencji w zakresie nabywania praktycznych umiejętności 

zawodowych, rozwijanie kreatywności i aktywności poznawczej oraz umiejętności 

myślenia przyczynowo – skutkowego oraz współdziałanie w grupie, wyzwalanie 

inicjatywy w różnych zakresach życia społecznego. Zajęcia realizowane będą przez 
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(3) trzech nauczycieli (dwóch nauczycieli języka angielskiego oraz jeden nauczyciel 

przedmiotów zawodowych). Zajęcia zaplanowano dla 6 grup po 8 uczestników 

realizowanych w 5 godzinnych blokach 1 razy w tygodniu w okresie luty 2012 – maj 

2013 (360 godzin). 

4.4. Dodatkowe wymagania: 

4.4.1. dla ZADANIA NR 1: 

a. nauczyciele przedmiotów zawodowych prowadzący zajęcia dydaktyczne z uczniami 

winni posiadać: wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem 

pedagogicznym (kwalifikacje do prowadzenia zajęć z przedmiotów zawodowych 

hotelarstwo oraz technologia gastronomiczna), minimum 3-letni staż pracy w 

zawodzie nauczyciela, minimum status nauczyciela kontraktowego, minimum 3-letnie 

doświadczenie w pracy z uczniami szkół ponadgimnazjalnych. 

b. nauczyciel przedmiotów humanistycznych prowadzący zajęcia dydaktyczne z 

uczniami winien posiadać: wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem 

pedagogicznym (kwalifikacje do prowadzenia zajęć z przedmiotów język polski i 

historii), minimum 3-letni staż pracy w zawodzie nauczyciela, minimum status 

nauczyciela kontraktowego, minimum 3-letnie doświadczenie w pracy z uczniami 

szkół ponadgimnazjalnych,  

4.4.2. dla ZADANIA NR 2: 

a. nauczyciel przedmiotów zawodowych prowadzący zajęcia dydaktyczne z uczniami 

winien posiadać: kwalifikacje do prowadzenia zajęć z przedmiotów zawodowych: 

gastronomicznych), minimum 10-letni staż pracy w zawodzie nauczyciela, minimum 

status nauczyciela mianowanego, minimum 3-letnie doświadczenie w pracy  

z uczniami szkoły ponadgimnazjalnej.  

4.4.3. dla ZADANIA NR 3: 

a. nauczyciel przedmiotów zawodowych prowadzący zajęcia dydaktyczne z uczniami 

winien posiadać: kwalifikacje do prowadzenia zajęć z przedmiotów zawodowych 

obsługi konsumentów, minimum 10-letni staż pracy w zawodzie nauczyciela, 

minimum status nauczyciela mianowanego, minimum 3-letnie doświadczenie w pracy 

z uczniami szkoły ponadgimnazjalnej. 

4.4.4. dla ZADANIA NR 4: 

a. nauczyciele prowadzący zajęcia dydaktyczne z języka angielskiego z uczniami winni 

posiadać: wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym 

(kwalifikacje do prowadzenia zajęć z języka angielskiego oraz języka angielskiego 

zawodowego), minimum 10-letni staż pracy w zawodzie nauczyciela, minimum status 
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nauczyciela mianowanego, minimum 3-letnie doświadczenie w pracy z uczniami 

szkoły ponadgimnazjalnej, 

b. nauczyciel przedmiotów zawodowych prowadzący zajęcia dydaktyczne z uczniami 

winien posiadać: wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem 

pedagogicznym (kwalifikacje do prowadzenia zajęć z przedmiotów zawodowych: 

hotelarstwo oraz technologia gastronomiczna - gotowanie), minimum 10-letni staż 

pracy w zawodzie nauczyciela, minimum status nauczyciela kontraktowego, minimum 

3-letnie doświadczenie w pracy z uczniami szkół ponadgimnazjalnych. 

 

5. Oferty częściowe, umowa ramowa 

5.1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych: 

5.1.1. Zamówienie składa się z 4 części zwanych dalej ZADANIAMI nr 1 ÷ 4, oznaczenie 

zadań: 

a. ZADANIE NR 1 - „Przygotowanie i prowadzenie zajęć rozwijających pn. Historia na 

talerzu czyli wędrówki szlakiem polskich kuchni regionalnych, dla uczniów Technikum 

nr 6 w Zespole Szkół nr 7 W Tychach” 

b. ZADANIE NR 2 - „Przygotowanie i prowadzenie zajęć rozwijających pn. Zaczarowany 

świat słodkich dekoracji, dla uczniów Technikum nr 6 w Zespole Szkół nr 7  

w Tychach” 

c. ZADANIE NR 3 - „Przygotowanie i prowadzenie zajęć rozwijających pn. Finezyjne 

owocowo – warzywne dekoracje stołów okolicznościowych, dla uczniów Technikum 

nr 6 w Zespole Szkół nr 7 w Tychach” 

d. ZADANIE NR 4 - „Przygotowanie i prowadzenie zajęć rozwijających pn. Moda na 

zdrowie – program kulinarny po angielsku, dla uczniów Technikum nr 6 w Zespole 

Szkół nr 7 w Tychach”. 

5.1.2. Każda z części zamówienia stanowi niejako odrębne postępowanie w ramach 

jednego przetargu i będzie rozpatrywana osobno.   

5.1.3. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolnie wybrane ZADANIE / ZADANIA. 

5.2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.  

 

6. Zamówienia uzupełniające 

6.1. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 

 

7. Informacja o ofercie wariantowej  

7.1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
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8. Termin realizacji zamówienia 

8.1. Termin wykonania zamówienia:  

8.1.1. ZADANIE NR 1: od dnia zawarcia umowy do dnia 31.08.2012 r. 

8.1.2. ZADANIE NR 2: od dnia zawarcia umowy do dnia 31.05.2013 r. 

8.1.3. ZADANIE NR 3: od dnia zawarcia umowy do dnia 31.05.2013 r. 

8.1.4. ZADANIE NR 4: od dnia zawarcia umowy do dnia 31.05.2013 r. 

 
9.  Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełniania 

warunków oraz wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć 
wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 

 

dla ZADANIA NR 1 

9.1. O zamówienie mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunek dotyczący 

dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonywania zamówienia, tj. dysponuje co najmniej: 

9.1.1. dwoma osobami, będącymi nauczycielami przedmiotów zawodowych,  

i posiadającymi: wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem 

pedagogicznym (kwalifikacje do prowadzenia zajęć z przedmiotów zawodowych: 

hotelarstwo oraz technologia gastronomiczna), minimum 3-letni staż pracy w 

zawodzie nauczyciela, minimum status nauczyciela kontraktowego, minimum 3-letnie 

doświadczenie w pracy z uczniami szkół ponadgimnazjalnych, 

9.1.2. jedną osobą, będącą nauczycielem przedmiotów humanistycznych, i posiadającymi 

wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym (kwalifikacje 

do prowadzenia zajęć z przedmiotów język polski i historii), minimum 3-letni staż 

pracy w zawodzie nauczyciela, minimum status nauczyciela kontraktowego, minimum 

3-letnie doświadczenie w pracy z uczniami szkół ponadgimnazjalnych. 

 

dla ZADANIA NR 2 

9.2. O zamówienie mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunek dotyczący 

dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonywania zamówienia, tj. dysponuje co najmniej jedną osobą, będącą nauczycielem 

przedmiotów zawodowych i posiadającą: wykształcenie wyższe magisterskie z 

przygotowaniem pedagogicznym (kwalifikacje do prowadzenia zajęć z przedmiotów 

zawodowych: technika w produkcji cukierniczej, technologie produkcji cukierniczej), 

minimum 10-letni staż pracy w zawodzie nauczyciela, minimum status nauczyciela 
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mianowanego, minimum 3-letnie doświadczenie w pracy z uczniami szkoły 

ponadgimnazjalnej. 

 
dla ZADANIA NR 3 
9.3. O zamówienie mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunek dotyczący 

dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonywania zamówienia, tj. dysponuje co najmniej jedną osobą, będącą nauczycielem 

przedmiotów zawodowych i posiadającą: kwalifikacje do prowadzenia zajęć z 

przedmiotów zawodowych obsługi konsumentów, minimum 10-letni staż pracy w 

zawodzie nauczyciela, minimum status nauczyciela mianowanego, minimum 3-letnie 

doświadczenie w pracy z uczniami szkoły ponadgimnazjalnej. 

 

dla ZADANIA NR 4 

9.4. O zamówienie mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunek dotyczący 

dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonywania zamówienia, tj. dysponuje co najmniej: 

9.4.1. dwoma osobami, będącymi nauczycielami języka angielskiego i posiadającymi: 

wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym (kwalifikacje 

do prowadzenia zajęć z języka angielskiego oraz języka angielskiego zawodowego), 

minimum 10-letni staż pracy w zawodzie nauczyciela, minimum status nauczyciela 

mianowanego, minimum 3-letnie doświadczenie w pracy z uczniami szkoły 

ponadgimnazjalnej, 

9.4.2. jedną osobą, będącą nauczycielem przedmiotów zawodowych i posiadającą: 

wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym (kwalifikacje 

do prowadzenia zajęć z przedmiotów zawodowych: hotelarstwo oraz technologia 

gastronomiczna - gotowanie), minimum 10-letni staż pracy w zawodzie nauczyciela, 

minimum status nauczyciela kontraktowego, minimum 3-letnie doświadczenie w 

pracy z uczniami szkół ponadgimnazjalnych. 

 

9.5. Jeżeli wykonawca składa oferty na więcej niż jedno ZADANIE, zobowiązany jest 

wykazać że spełnia warunki udziału w stosunku do wszystkich z ZADAŃ (należy 

dysponować każdą z osób wymaganych w pkt od 9.1 do 9.4 SIWZ). 

9.6. Oprócz warunków wskazanych w pkt 9.1 do 9.4 SIWZ, właściwych dla ZADANIA na 

które wykonawca składa ofertę, w postępowaniu mogą wziąć udział jedynie wykonawcy, 

którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 PZP. 



   
 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

„Szkoła Dobrego Smaku Twoją przyszłością 

 

Zespół Szkół nr 7 
ul. Browarowa 1a, 43-100 Tychy 
Tel. 32 227-36-32 
Fax. 32 219-82-42 
Email: zs7tychy@wp.pl 
http://www.zs7.tychy.edu.pl 

Człowiek – najlepsza inwestycja 

9.7. Sprawdzenie spełnienia warunków określonych w pkt 9.1. do 9.4 SIWZ oraz warunków 

udziału w postępowaniu określonych w art. 24 ust. 1 PZP zostanie dokonane na 

podstawie dołączonych do oferty właściwych oświadczeń i dokumentów wymienionych w 

pkt 10 SIWZ, według zasady spełnia / nie spełnia. 

 

10. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy 

w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu (dotyczy 

ZADANIA NR 1 ÷ 4):  

10.1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 

22 ust. 1 PZP - wzór druku oświadczenia stanowi załącznik 2 do SIWZ. W przypadku 

gdy wykonawca składa oferty na więcej niż jedno ZADANIE, może niniejsze 

oświadczenie złożyć w 1 egzemplarzu wskazując w nim numery wszystkich ZADAŃ 

(wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia odrębnie przez każdego 

z wykonawców). 

10.2. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wymaganych w 

pkt od 9.1. do 9.4 SIWZ, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 

doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu 

wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi 

osobami – wzór wykazu stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. 

10.3. Oświadczenie wykonawcy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu 

zamówienia w zakresie ZADANIA NR 1, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy 

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – wzór oświadczenie stanowi 

załącznik 4 do SIWZ. 

10.4. Oświadczenie wykonawcy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu 

zamówienia w zakresie ZADANIA NR 2, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy 

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – wzór oświadczenie stanowi 

załącznik 5 do SIWZ. 

10.5. Oświadczenie wykonawcy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu 

zamówienia w zakresie ZADANIA NR 3, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy 

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – wzór oświadczenie stanowi 

załącznik 6 do SIWZ. 

10.6. Oświadczenie wykonawcy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu 

zamówienia w zakresie ZADANIA NR 4, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy 

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – wzór oświadczenie stanowi 

załącznik 7 do SIWZ. 
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10.7. Zgodnie z treścią art. 26 ust. 2b PZP, wykonawca może polegać na wiedzy i 

doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia 

lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego 

łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest 

udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji 

zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych 

podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z 

nich przy wykonywaniu zamówienia. 

10.8. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania  

o udzielenie zamówienia, w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 PZP – 

do oferty należy załączyć następujące dokumenty (dotyczy ZADANIA NR 1 ÷ 4): 

10.9. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - wzór druku oświadczenia stanowi 

załącznik nr 8 do SIWZ. W przypadku gdy wykonawca składa oferty na więcej niż jedno 

ZADANIE, może niniejsze oświadczenie złożyć w 1 egzemplarzu wskazując w nim 

numery wszystkich ZADAŃ (wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia odrębnie przez każdego z wykonawców). 

10.10. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 

rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 

ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 

a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy. 

10.11. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 

PZP, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b 

PZP, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, wykonawca 

przedstawia w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w pkt 10.1.9 i 

10.1.10 SIWZ. 

10.12. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokumenty zgodnie z przepisami rozporządzenia 

wykonawczego do PZP w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może żądać 

Zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane 

(Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. Dz. U. z 2009 r. nr 

226, poz. 1817). 

10.13. Stosownie do § 6 ust. 4 rozporządzenia, o którym mowa w pkt 10.12 SIWZ, 

dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 

polski. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty oraz innych dokumentów w 

jednym z języków powszechnie używanych w handlu międzynarodowym. Interpretacja 
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treści dokumentów składnych w języku obcym wraz z tłumaczeniem na język polski, 

będzie realizowana w oparciu o przedmiotowe tłumaczenie. 

  

11. Wykonawcy wspólnie ubiegający się udzielenie zamówienia. 

11.1. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia na 

wybrane ZADANIE / ZADANIA, warunki określone w art. 24 ust. 1 PZP muszą być 

spełnione odrębnie przez każdego z wykonawców występujących wspólnie, natomiast 

pozostałe warunki szczegółowe powinny być spełnione łącznie przez wszystkich 

wykonawców występujących wspólnie. 

11.2. Ponadto tacy wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w 

postępowaniu na wybrane ZADANIE / ZADANIA, albo reprezentowania ich 

w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

11.3. W takim przypadku wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 

publicznego są zobowiązani do złożenia w ofercie pełnomocnictwa ustanawiającego 

Pełnomocnika, o którym mowa w pkt. 11.2 SIWZ. 

11.4. Pełnomocnictwo zawierać powinno umocowanie do reprezentowania w postępowaniu 

na wybrane ZADANIE / ZADANIA, albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 

umowy. 

11.5. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.  

11.6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie 

uznana za najkorzystniejszą w danym ZADANIU / ZADANIACH, przed podpisaniem 

umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani dostarczyć Zamawiającemu stosowną 

umowę konsorcjum zawierającą w swojej treści minimum następujące postanowienia: 

11.6.1. określenie celu gospodarczego, 

11.6.2. określenie, który z podmiotów jest upoważniony do występowania w imieniu 

pozostałych przy realizacji ww. zamówienia, 

11.6.3. oznaczenie czasu trwania konsorcjum obejmującego okres realizacji przedmiotu 

zamówienia, 

11.6.4. zakaz zmian w umowie bez zgody Zamawiającego.  

11.7. Nie dopuszcza się składania umowy przedwstępnej konsorcjum lub umowy zawartej 

pod warunkiem zawieszającym. 

 

12. Wadium. 

12.1. Zamawiający nie żąda od wykonawcy wniesienia wadium w przedmiotowym 

postępowaniu. 

 



   
 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

„Szkoła Dobrego Smaku Twoją przyszłością 

 

Zespół Szkół nr 7 
ul. Browarowa 1a, 43-100 Tychy 
Tel. 32 227-36-32 
Fax. 32 219-82-42 
Email: zs7tychy@wp.pl 
http://www.zs7.tychy.edu.pl 

Człowiek – najlepsza inwestycja 

13. Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego 

zamówienia publicznego. 

13.1. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy 

niniejsza SIWZ dokonywane będą w PLN. 

 

14. Opis sposobu przygotowania oferty 

14.1. Oferta musi spełniać następujące wymogi: 

14.1.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na dowolnie wybrane ZADANIE / 

ZADANIA. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. 

14.1.2. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 

14.1.3. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania 

wykonawcy (wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). 

Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny 

wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania 

wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące 

w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby. 

14.1.4. Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio 

wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie 

takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny wykonawcy 

(odpisu z właściwego rejestru) to do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo w formie 

oryginału lub potwierdzonej notarialnie kopii wystawione przez osoby do tego 

upoważnione. 

14.1.5. Oświadczenia sporządzone wg wzorów dołączonych do niniejszej SIWZ powinny 

zostać wypełnione i podpisane przez osoby uprawnione/upoważnione 

do reprezentacji wykonawcy i dołączone do oferty, z zastrzeżeniem, że w przypadku 

konsorcjum oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania musi być 

podpisane przez każdego członka konsorcjum lub spółki cywilnej oddzielnie. 

14.1.6. We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający 

dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego, co najmniej 

oznaczenie nazwy (firmy) i siedziby.  

14.1.7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, 

z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 PZP. 

14.2. Forma oferty: 
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14.2.1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w jednym egzemplarzu, mieć formę 

pisemną i format nie większy niż A4. Arkusze o większych formatach należy złożyć 

do formatu A4. 

14.2.2. Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do 

niniejszej SIWZ i wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane 

komputerowo, maszynowo lub ręcznie. 

14.2.3. Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez wykonawcę na podstawie wzorów 

stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ powinny mieć formę wydruku 

komputerowego, maszynopisu lub uzupełnionych ręcznie dokumentów, na podstawie 

wzorów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ. 

14.2.4. Zaleca się, aby całość oferty była złożona w formie uniemożliwiającej jej 

przypadkowe zdekompletowanie.  

14.2.5. Zaleca się, by wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane oraz parafowane 

przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania wykonawcy 

uprawnione/upoważnione są dwie lub więcej osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę 

zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny wykonawcy lub treścią 

załączonego do oferty pełnomocnictwa. 

14.2.6. Wszelkie miejsca w ofercie, w których wykonawca naniósł poprawki lub zmiany 

wpisywanej przez siebie treści, (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest 

to dopuszczone przez Zamawiającego) muszą być parafowane przez wykonawcę. 

Wszelkie skreślenia i zmiany naniesione przez wykonawcę w uprzednio wpisany 

przez niego tekst muszą być parafowane. 

14.2.7. Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów 

lub poświadczonych przez wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii. 

Oświadczenia sporządzane na podstawie wzorów stanowiących załączniki 

do niniejszej SIWZ powinny być złożone w formie oryginału. Zgodność z oryginałem 

wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być 

potwierdzona przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania wykonawcy 

upoważnione są dwie lub więcej osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie 

z treścią dokumentu określającego status prawny wykonawcy lub treścią załączonego 

do oferty pełnomocnictwa. 

14.2.8. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej 

kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu 

jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości. 

14.3. Na zawartość oferty składa się: 
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14.3.1. Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy, sporządzony na podstawie wzoru 

stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, 

14.3.2. Wypełnione i podpisane oświadczenia oraz dokumenty wymienione w pkt 10 SIWZ, 

14.3.3. Stosowne pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania 

oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z  właściwego rejestru. 

14.3.4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy 

w sprawie niniejszego zamówienia publicznego.  

14.3.5. Pożądane przez Zamawiającego jest złożenie w ofercie spisu treści 

z wyszczególnieniem ilości stron wchodzących w skład oferty. 

14.4. Wykonawca może zastrzec w ofercie informacje stanowiące tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 

1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 153 poz. 

1503 z późn. zm.) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje 

techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje 

posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne 

działania w celu zachowania ich poufności. Informacje zastrzeżone jako tajemnica 

przedsiębiorstwa winny być przez wykonawcę złożone w oddzielnej kopercie z 

oznakowaniem „TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA” lub zszyte oddzielnie od 

pozostałych, jawnych elementów oferty. Zamawiający ma prawo badać skuteczność 

zastrzeżenia dot. zakazu udostępniania informacji zastrzeżonych jako tajemnica 

przedsiębiorstwa. Następstwem stwierdzenia bezskuteczności zastrzeżenia będzie ich 

odtajnienie (stosownie do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 20 października 2005 r. 

sygn. III CZP 74 /05). 

 

15. Opis sposobu udzielania wyjaśnień do treści SIWZ oraz informacje o sposobie 

porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania 

oświadczeń i dokumentów.  

15.1. Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ kierując 

swoje zapytania: 

a. pisemnie na adres: Zespół Szkół nr 7, ul. Browarowa 1a, 43-100 Tychy 

b. pocztą elektroniczną na adres: zs7tychy@wp.pl 
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15.2. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień na zapytania związane z treścią SIWZ, 

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

że wniosek o wyjaśnienie SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca, w 

którym upływa połowa wyznaczonego terminu do składania ofert. Treść zapytań wraz z 

wyjaśnieniami zostanie przekazana jednocześnie wszystkim wykonawcom, którym 

przekazano SIWZ bez wskazania źródła zapytania oraz zostanie zamieszczona na 

stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ. 

15.3. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich wykonawców w celu 

wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ. 

15.4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania 

ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę przekaże niezwłocznie wszystkim 

wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zostanie ona zamieszczona na stronie 

internetowej, na której udostępniono SIWZ. 

15.5. Zmiany SIWZ są każdorazowo wiążące dla wykonawców. 

15.6. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o 

zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, 

Zamawiający przedłuży termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym 

przekazano SIWZ, oraz zamieści informację na stronie internetowej. 

15.7. W przypadku dokonywania zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego 

w Biuletynie Zamówień Publicznych, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o 

czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne.  

15.8. Jeżeli zmiana, o której mowa w pkt. 15.7 SIWZ jest istotna, w szczególności dotyczy 

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

warunków udziału w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełniania, Zamawiający 

przedłuży termin składnia ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach.  

15.9. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i wykonawca 

przekazują pisemnie lub za pomocą poczty elektronicznej. 

15.10. Jeżeli oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zostaną przekazane 

za pomocą poczty elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie 

potwierdza fakt ich otrzymania. 

15.11. Zamawiający nie dopuszcza możliwości porozumiewania się za pomocą faksu, chyba 

że przed terminem składania ofert Wykonawca zgłosi Zamawiającemu fakt posiadania 

poczty elektronicznej. W takiej sytuacji porozumiewanie się będzie następowało za 

pomocą faksu.  
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16. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami 

16.1. Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się 

z wykonawcami, są:  

a. Marcin Cieślik, e-mail: cieslik.m@gmail.com,  

b. Arkadiusz Gniewek, e-mail: arkadiusz.gniewek@ gmail.com.  

 

17. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty  

17.1. Ofertę na wybrane ZADANIE / ZADANIA należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: 

Zespół Szkół nr 7, ul. Browarowa 1a, 43-100 Tychy /w sekretariacie ZS nr 7/, 

w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 07.02.2012 r. do godz. 12:00 

17.2. Ofertę na wybrane ZADANIE / ZADANIA należy umieścić w zamkniętym opakowaniu 

(koperta, paczka) uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego 

opakowania. 

17.3. Kopertę (paczkę) z ofertą / ofertami na wybrane ZADANIE / ZADANIA należy 

oznaczyć numerem wybranego zadania. 

17.4. Kopertę (paczkę) należy opisać następująco: „OFERTA PRZETARGOWA NA 

REALIZACJĘ USŁUG W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA I PROWADZENIA ZAJĘĆ 

ROZWIJAJĄCYCH UNIERUNKOWANYCH NA PRZEDMIOTY ZAWODOWE DLA 

UCZNIÓW TECHNIKUM NR 6 W  ZESPOLE SZKÓŁ NR 7 W TYCHACH dot. ZADANIA 

nr …” Oznaczenie sprawy: 1.PN.2012 Nie otwierać przed dniem 07.02.2012 r. godz. 

12:15”. 

17.5. Na kopercie (paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres wykonawcy. 

17.6. Każda złożona oferta otrzyma numer, zgodnie z kolejnością wpływu ofert. 

 

18. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty 

18.1. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. 

Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane 

przed upływem terminu składania ofert. 

18.2. Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i 

według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty 

(paczki) zawierające zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem „ZMIANA”. W 

przypadku złożenia kilku „ZMIAN” kopertę (paczkę) każdej „ZMIANY” należy dodatkowo 

opatrzyć napisem „zmiana nr .....”. 

18.3. Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia 

podpisanego przez wykonawcę. Wycofanie należy złożyć w miejscu i według zasad 
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obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę (paczkę) 

zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem „WYCOFANIE”. 

 
 
19. Miejsce i termin otwarcia ofert 

19.1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Zespół Szkół nr 7, ul. Browarowa 

1a, 43-100 Tychy w sekretariacie ZS nr 7 /pok. nr 1/ w dniu 07.02.2012 r. o godz. 12:15 

 

20. Tryb otwarcia ofert  

20.1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia dla każdego ZADANIA. 

20.2. W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie będą otwierane koperty (paczki) 

zawierające oferty, których dotyczy „WYCOFANIE”. Takie oferty zostaną odesłane 

wykonawcom bez otwierania. 

20.3. Koperty (paczki) oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przed otwarciem 

kopert (paczek) zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu 

poprawności procedury dokonania zmian, zmiany zostaną dołączone do oferty. 

20.4. W trakcie otwierania kopert (paczek) z ofertami Zamawiający ogłosi obecnym dla 

każdego ZADANIA: 

20.4.1. stan i ilość kopert (paczek) zawierających otwieraną ofertę, 

20.4.2. nazwę i adres wykonawcy, którego oferta jest otwierana, 

20.4.3. informacje dotyczące ceny oraz inne informacje zawarte w Formularzu Oferty 

wykonawcy, którego oferta jest otwierana. 

20.5. Informacje, o których mowa powyżej, Zamawiający przekazuje niezwłocznie 

wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.  

 

21. Zwrot oferty bez otwierania 

21.1. Ofertę złożoną po terminie Zamawiający zwróci niezwłocznie wykonawcy bez 

otwierania. 

 

22. Termin związania ofertą 

22.1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni.  

22.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania 

ofert. 

 

23. Opis sposobu obliczenia ceny 



   
 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

„Szkoła Dobrego Smaku Twoją przyszłością 

 

Zespół Szkół nr 7 
ul. Browarowa 1a, 43-100 Tychy 
Tel. 32 227-36-32 
Fax. 32 219-82-42 
Email: zs7tychy@wp.pl 
http://www.zs7.tychy.edu.pl 

Człowiek – najlepsza inwestycja 

23.1. Wykonawca za realizację przedmiotu zamówienia w ZADANIU / ZADANIACH na 

który(e) składa ofertę, poda cenę ryczałtową w sposób określony w Formularzu 

ofertowym. Ceną oferty jest kwota brutto wymieniona w Formularzu ofertowym – 

załącznik nr 1 do SIWZ. 

23.2. Cena oferty obejmuje: 

23.3. w ZADANIU NR 1 - koszt wykonania całego przedmiotu zamówienia w zakresie 

określonym w pkt 4.3.1 SIWZ, 

23.4. w ZADANIU NR 2 - koszt wykonania całego przedmiotu zamówienia w zakresie 

określonym w pkt 4.3.2 SIWZ, 

23.5. w ZADANIU NR 3 - koszt wykonania całego przedmiotu zamówienia w zakresie 

określonym w pkt 4.3.3 SIWZ, 

23.6. w ZADANIU NR 4 - koszt wykonania całego przedmiotu zamówienia w zakresie 

określonym w pkt 4.3.4SIWZ. 

23.7. Ponadto cena ofertowa (na wybrane ZADANIE / ZADANIA) musi uwzględniać 

wszystkie wymagania niniejszej SIWZ jak również koszty w nich nie ujęte, a bez których 

nie można wykonać przedmiotu zamówienia. 

23.8. Podana w Formularzu ofertowym cena ryczałtowa (na wybrane ZADANIE / 

ZADANIA) musi być wyrażona w PLN (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku). 

Wyniki działań arytmetycznych powyżej dwóch miejsc po przecinku należy zaokrąglić: do 

cyfry 4 włącznie – w dół, od cyfry 5 – w górę.  

23.9. Cena oferty (na (na wybrane ZADANIE / ZADANIA) będzie ostateczna i nie będzie 

podlegać zmianie. Oznacza to, że wykonawca skalkuluje dodatkowo wszystkie 

potencjalne ryzyka jakie mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu umowy. 

23.10. W cenie oferty należy uwzględnić stawkę podatku VAT zgodną z przepisami 

podatkowymi kraju siedziby wykonawcy (wg stawki na dzień składania ofert). Do oceny 

ofert przyjmowana będzie cena brutto za całość przedmiotu zamówienia w wybranym 

ZADANIU. 

 

24. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty 

wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

24.1. Kryterium odnosi się do każdego z ZADAŃ odrębnie. 

24.2. Do porównania ofert Zamawiający przyjmuje ceny ofert (z podatkiem VAT) złożone 

na te same ZADANIA.    

24.3. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które: 
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24.3.1. zostaną złożone przez wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z 

niniejszego postępowania, 

24.3.2. nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego. 

24.4. Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej w każdym ZADANIU: cena 100% 

24.5. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w skali od 0 do 100 pkt. 

24.6. Zasady oceny kryterium – opis sposobu obliczania punktacji. 

 

24.6.1. Cena brutto (z podatkiem VAT) – według następującego wzoru: 

 

                                                     najniższa zaoferowana cena  
Ilość punktów  =          x waga kryterium 
(w danym zakresie oferty) cena zaoferowana w badanej ofercie 

 
24.7. Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba punktów w każdym 

kryterium. 

24.8. Za najkorzystniejszą zostanie uznana najtańsza oferta w danym ZADANIU. 

 

25. Wybór oferty i zawiadomienie o wyniku postępowania. 

25.1. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą w danym ZADANIU na podstawie 

kryterium oceny ofert określonymi w pkt 24 SIWZ. 

25.2. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta w danym ZADANIU 

zostanie uznana za najkorzystniejszą, to jest otrzyma największą ilość punktów zgodnie 

z kryterium określonymi w pkt 24 SIWZ. 

25.3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie 

zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty w danym ZADANIU, o: 

25.3.1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, 

siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, 

uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo 

miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację 

przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

25.3.2. wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i 

prawne, 

25.3.3. wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, 

podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 

25.3.4. terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy PZP, po którego upływie 

umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 
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25.4. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza 

informacje,  

o których mowa w pkt 25.3.1 SIWZ również na stronie internetowej na której 

udestępniono SIWZ oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 

 

26. Informacje dotyczące umowy w sprawie niniejszego zamówienia (dot. ZADANIA 

NR 1 ÷ 4) 

26.1. Wzór umowy, określający szczegółowe warunki, na których Zamawiający zawrze 

umowę w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, stanowi załącznik nr 9 do 

SIWZ. 

 

27. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

27.1. Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

28. Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcom w toku postępowania o 

udzielenie zamówienia. 

28.1. Wykonawcom, 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 określonych w prawie zamówień publicznych, przysługują 

środki ochrony prawnej na zasadach określonych w dziale VI ustawy PZP. 

 

29. Podwykonawstwo 

29.1. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców przy realizacji przedmiotu 

zamówienia. 

 

30. Wykaz załączników 

30.1. Załącznikami do niniejszej SIWZ są: 

 
Oznaczenie 
załącznika: 
 

 
 
Nazwa załącznika: 
 

 
załącznik nr 1 

 
Formularz ofertowy - wzór 

 
załącznik nr 2 

 
Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału 
w postępowaniu - wzór 

załącznik nr 3 Wykaz osób - wzór 

 
załącznik nr 4 

Oświadczenie wykonawcy, że osoby, które będą uczestniczyć w 
wykonaniu zamówienia w zakresie ZADANIA NR 1, posiadają 
wymagane uprawnienia – wzór 

 Oświadczenie wykonawcy, że osoby, które będą uczestniczyć w 
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załącznik nr 5 wykonaniu zamówienia w zakresie ZADANIA NR 2, posiadają 
wymagane uprawnienia – wzór 

 
załącznik nr 6 

Oświadczenie wykonawcy, że osoby, które będą uczestniczyć w 
wykonaniu zamówienia w zakresie ZADANIA NR 3, posiadają 
wymagane uprawnienia – wzór 

 
załącznik nr 7 

Oświadczenie wykonawcy, że osoby, które będą uczestniczyć w 
wykonaniu zamówienia w zakresie ZADANIA NR 4 – wzór 

 
załącznik nr 8 

Oświadczenie wykonawcy o nie podleganiu wykluczeniu z 
postępowania - wzór 

 
załącznik nr 9 

 
Wzór umowy (dot. ZADANIA NR 1 ÷ 4) 

 

30.2. Zamawiający dopuszcza zmiany wielkości pól załączników oraz odmiany wyrazów 

wynikające ze złożenia oferty wspólnej. Wprowadzone zmiany nie mogą zmieniać treści 

załączników. 

 

Tychy, dnia 30 stycznia 2012 r. 

 

         

        (-) Dyrektor Zespołu Szkół nr 7  

                                                       ZATWIERDZAM:  mgr inż. Joanna Żebrowska 

                                                                                                        (podpis) 

                                
 


