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Nazwa i adres zamawiającego 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Stanisława Reymonta w Rawie Mazowieckiej 

96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Reymonta 14 

tel./fax (046) 814-46-36 

http://www. zspreymont.edu.pl 

email: zsrrawa@wp.pl 

Tryb udzielenia zamówienia 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Stanisława Reymonta w Rawie Mazowieckiej zaprasza do 

składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi, 

na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 

1579 ze zm.) – zwanej dalej „ustawą Pzp”. 

Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi szkoleniowej w ramach projektu: „Zawodowe drogowskazy” 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.  

2.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacji zamówienia zawarte są w:  

 Załączniku nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu – Opis przedmiotu zamówienia, 

 Załączniku nr  4 do Ogłoszenia o zamówieniu – Wzór umowy. 

3. Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówienia (CPV): 

80 50 00 00-9 - Usługi szkoleniowe 

80 53 00 00-8 - Usługi szkolenia zawodowego 

80 53 00 00-0 - Usługi szkolenia w zakresie rozwoju osobistego 

80 41 12 00-2 - Usługi szkół nauki jazdy 

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz modyfikacji przedmiotu zamówienia w zakresie 

rzeczowym i ilościowym dokonanych przez wykonawców. 

Termin wykonania zamówienia 

1. Zamówienie będzie realizowane w okresie: od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2019 r.  

2. Harmonogram szkoleń zawarty jest w Załączniku nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu.  

Warunki udziału w postępowaniu  

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

 1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania; 
 

 2) spełniają  warunki  udziału  w  postępowaniu, określone w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu. 

2. Podstawy wykluczenia wykonawcy: 

 1) art. 24 ust. 1 punkty 12-23 oraz art. 24 ust. 5 punkty 1-8 ustawy Pzp w zw. z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp,                       

z uwzględnieniem zapisów art. 24 ust. 8-10 oraz 12 ustawy Pzp; 

3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z 

odrębnych przepisów. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia wskazany warunek, jeśli Wykonawca 

posiada: 
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a) aktualny wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez właściwy 

organ lub wpis do rejestru instytucji szkolących, 

b) co najmniej 10 letnie doświadczenie w organizacji kursów i szkoleń. 

4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz o niepodleganiu wykluczenia z postępowania, będzie 

dokonana na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów, według formuły spełnia – nie spełnia. 

Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunki udziału, określone w pkt. 3 i nie podlega wykluczeniu z 

niniejszego postępowania, jeżeli złoży odpowiednie oświadczenia i dokumenty. 

5. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych 

sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach 

technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie  

od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

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. 

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. 

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

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

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

6. W przypadku określonym w pkt 5 zamawiający dokona oceny, 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 dokona badania, czy nie 

zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w pkt 2 na podstawie oświadczeń i 

dokumentów. 

7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie (np. w konsorcjum) są zobowiązani do łącznego spełnienia 

warunków udziału w postępowaniu. Przy ocenie spełnienia warunków, o których mowa w pkt 3, w zależności 

od warunków udziału w postępowaniu - zamawiający będzie brał pod uwagę łączne kompetencje lub 

uprawnienia, łączna sytuację ekonomiczną i finansową oraz łączne zdolności techniczne lub zawodowe 

wykonawców (łączny potencjał techniczny, kadrowy wykonawców, łączne kwalifikacje i doświadczenie).    

 Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o 

udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. 

Pełnomocnictwo należy załączyć do oferty (oryginał lub kopię poświadczoną notarialnie)   

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz 

brak podstaw wykluczenia 

1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca zobowiązany jest 

dołączyć do oferty: 

a) oświadczenie wykonawcy, dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu, złożone według 

wzoru stanowiącego Załącznik nr 2a do Ogłoszenia o zamówieniu. 

b) zaświadczenie potwierdzające posiadanie przez Wykonawcę wpisu do ewidencji szkół i placówek 

niepublicznych prowadzonej przez właściwy organ lub wpis do rejestru instytucji szkolących 

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, wykonawca 

zobowiązany jest dołączyć do oferty: 

 - oświadczenie wykonawcy, dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, złożone według wzoru 

stanowiącego Załącznik nr 2b do Ogłoszenia o zamówieniu. 
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3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy             

w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, wykonawca w terminie 3 dni                         

od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, dotyczących: kwoty, jaką Zamawiający zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, 

ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, 

przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, złożone według wzoru stanowiącego 

Załącznik nr 2c do Ogłoszenia o zamówieniu. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić 

dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia. 

4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie (np. w konsorcjum). 

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia o których mowa w pkt. 

1 lit. a) i pkt 2 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te 

potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w 

którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw 

wykluczenia. 

 Uwaga: wspólnicy spółki cywilnej nie mają obowiązku ustanawiania pełnomocnika w postępowaniu                 

o udzielenie zamówienia publicznego, pod warunkiem, iż każda czynność prawna zostanie dokonana przez 

wszystkich wspólników spółki cywilnej. W takim przypadku wszystkie oświadczenia i dokumenty składające 

się na ofertę muszą być podpisane przez wszystkich wspólników spółki cywilnej – chyba, że umowa regulująca 

współpracę wspólników spółki cywilnej stanowi inaczej. Wówczas wykonawca zobowiązany jest dołączyć do 

oferty umowę spółki cywilnej. 

 Formularze stanowiące Załączniki nr  3 do Ogłoszenia o zamówieniu podpisuje pełnomocnik. 

 Formularze stanowiące Załącznik nr 2a, 2b i 2c do Ogłoszenia o zamówieniu każdy z wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia podpisuje oddzielnie – powyższy zapis ma zastosowanie także w 

odniesieniu do wspólników spółki cywilnej. 

5. 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 zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o którym mowa w pkt. 1 lit. a)                 

i 2 (Załączniki nr 2a i 2b do Ogłoszenia o zamówieniu). 

 W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, będzie dysponował 

niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, 

czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, 

wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia zamawiającemu zobowiązania tych podmiotów do oddania mu 

do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia w postaci dokumentów, które określają 

w szczególności: 

 1)  zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

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

publicznego; 

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

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

w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, 

których wskazane zdolności dotyczą. 

 Zobowiązanie to może być wyrażone w jednym dokumencie, jak również być podparte całym pakietem innych 

dokumentów. Niezależnie od tego, czy wykonawca będzie udowadniał okoliczności dysponowania zasobami 

podmiotu trzeciego tylko przy pomocy jednego dokumentu zawierającego pisemne zobowiązanie podmiotu 

trzeciego, czy też przy pomocy wielu dokumentów tworzących w całości takie zobowiązanie, treść ich powinna 

bezspornie i jednoznacznie wskazywać w szczególności wskazane powyżej elementy. 
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 Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, polega na zasobach innych 

podmiotów, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, wykonawca zobowiązany jest 

wskazania części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania firm 

podwykonawców (oświadczenie na druku formularza ofertowego). 

 Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał 

się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać 

zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie 

mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o 

udzielenie zamówienia.  

6. Podwykonawcy. 

 Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania 

braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje                         

o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 2 - Załącznik nr 2b do Ogłoszenia o zamówieniu. 

 Jednocześnie wykonawca jest zobowiązany do wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których 

wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. 

Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywanie oświadczeń 

lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami 

1. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w języku polskim. 

2. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między zamawiającym                       

a wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 

2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście, za pośrednictwem 

posłańca, faksu lub przy użyciu poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem, iż oferty składane są - pod rygorem 

nieważności - w formie pisemnej. 

3. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje                      

za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza 

fakt ich otrzymania. W przypadku braku potwierdzenia przez wykonawcę, faktu otrzymania korespondencji w 

dniu jej wysłania przez zamawiającego, za potwierdzenie jej otrzymania przyjmuje się wydruk potwierdzający 

wysłanie wiadomości. Zamawiający przyjmie, iż korespondencja wysłana przez zamawiającego na numer faksu 

lub adres poczty elektronicznej podany przez wykonawcę została mu doręczona w sposób umożliwiający 

zapoznanie się wykonawcy z treścią korespondencji w dniu jej wysłania. 

12. Osobą upoważnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest pracownik zamawiającego: 

- Pani Wioletta Zduńczyk, nr tel. 663-999-904.  

Wymagania dotyczące wadium 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

Termin związania ofertą 

Wykonawca pozostaje związany ofertą 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz                                

z upływem terminu składania ofert. 

Sposób przygotowania oferty  

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, uwzględniając cały zakres zamówienia, zgodnie z opisem 

przedmiotu zamówienia zawartym Ogłoszeniu o zamówieniu oraz w Załączniku nr 1 do Ogłoszenia                             

o zamówieniu. 

Złożenie przez wykonawcę więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne, 

spowoduje odrzucenie tych ofert 
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2. Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w formie pisemnej, w języku polskim. Ofertę należy sporządzić 

na maszynie, komputerze lub czytelnym pismem ręcznym (przy użyciu nieścieralnych przyborów piszących). 

Oferty nieczytelne zostaną odrzucone. 

Treść oferty musi odpowiadać wymaganiom zamawiającego, określonym w niniejszym Ogłoszeniu                              

o zamówieniu. 

3. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 

podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.  
 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 takie 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 usługi.  
Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za 

należyte wykonanie tego zamówienia. 

3. Składana oferta  powinna zawierać:  

 wypełniony formularz ofertowy, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do Ogłoszenia o zamówieniu, 

 oświadczenia i dokumenty, potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak 

podstaw wykluczenia, 

 pełnomocnictwo (oryginał lub kopia potwierdzona notarialnie) - jeżeli upoważnienie do podpisywania 

oferty i załączników do oferty nie wynika bezpośrednio z wpisów dokonanych we właściwych rejestrach 

oraz w przypadku, gdy ofertę lub załączniki do oferty w imieniu właściciela firmy (osoby fizycznej 

prowadzącej działalność gospodarczą), mocodawcy (wykonawcy) podpisuje inna osoba. Treść 

pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania,   

 dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie niniejszego 

zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - 

w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, 

 zobowiązanie do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji 

zamówienia - w przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, 

 oświadczenie o zamiarze powierzenia części zamówienia podwykonawcom (zawarte na druku 

formularza ofertowego) - w przypadku zamiaru powierzenia części zamówienia podwykonawcom. 

Brak wskazania części zamówienia, którą Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy i podania przez 

wykonawcę firm podwykonawców (w przypadku zamiaru powierzenia części zamówienia 

podwykonawcom) skutkować będzie odrzuceniem oferty Wykonawcy.  

4. Zamawiający zaleca złożenie oferty w dwóch nieprzejrzystych, zamkniętych kopertach, zaadresowanych  

do zamawiającego, z zamieszczeniem na zewnętrznej kopercie zwrotu „Oferta” oraz nazwy zamówienia. 

Wewnętrzna koperta powinna być opatrzona dokładnym adresem wykonawcy. W przypadku nieprawidłowego 

opisania, zaadresowania lub zamknięcia kopert zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie 

przesyłki i   za jej nieterminowe otwarcie. 

5. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu do 

składania ofert pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub 

wycofaniu oferty. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi być złożone przed 

upływem terminu do składania ofert i oznaczone w sposób określony w pkt. 4 oraz dodatkowo opisane 

„zmiana” lub „wycofanie”. 

6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
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Miejsce i termin składania i otwarcia ofert 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego w Rawie Mazowieckiej, ul. Reymonta 14 w pokoju nr 13  nie 

później niż do dnia 29 maja 2018 r., do godz. 09:00 czasu lokalnego. 

2. Oferty złożone po wymienionym wyżej terminie zostaną niezwłocznie zwrócone wykonawcom. 

3. Zamawiający dokona komisyjnego, jawnego otwarcia kopert z ofertami w siedzibie zamawiającego w Rawie 

Mazowieckiej, ul. Reymonta 14 w pokoju nr 15 w dniu 29 maja 2018 r. o godz. 09:15 czasu lokalnego. 

4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia. 

5. Podczas otwarcia ofert podane zostaną nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące 

ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. 

6. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej informacje dotyczące: 

 1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

 2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie. 

Opis sposobu obliczenia ceny ofertowej  

1. Oferta musi obejmować cały zakres zamówienia, określony w niniejszym Ogłoszeniu o zamówieniu oraz w 

Załączniku nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu. 

2. Wykonawca dokona obliczenia ceny ofertowej, w układzie pozycji określonych w formularzu ofertowym - 

wzór). Wykonawca jest zobowiązany ująć wszystkie elementy i dokonać wyceny wszystkich pozycji zawartych 

we wzorze formularza ofertowego. Brak wyceny jakiegokolwiek elementu, będzie skutkować odrzuceniem 

oferty. 

3. Cena ofertowa musi zawierać całość kosztów związanych z wykonaniem zamówienia z uwzględnieniem 

podatku VAT, jeżeli wykonawca jest jego płatnikiem.  

4. Cena ofertowa powinna być wpisana cyframi w złotych polskich oraz potwierdzona słownie.  

5. Zasady rozliczenia zamówienia zawarte zostały we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik do Ogłoszenia o 

zamówieniu. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej 

wyceny wartości przedmiotu zamówienia, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń wykonawcy związanych               

z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania 

umowy. 

Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych 

kryteriów i sposobu oceny ofert 

1. Zamawiający dokona oceny ofert, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, według następujących kryteriów       

i ich wag:  

Lp. Nazwa kryterium 
Waga  

[%] 

Maksymalna ilość punktów, jakie 

może otrzymać oferta  

w ramach danego kryterium  

1 
Cena (rozumiana jako wartość całkowita 

oferty brutto za wykonanie zamówienia) 
100 100,00 

1)  ilość punktów w kryterium: Cena, zostanie obliczona według wzoru:  

 ilość punktów oferty badanej = (cena brutto oferty najniższej : cena brutto oferty badanej) x 100,00 pkt., 

2) obliczenia będą prowadzone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
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Za najkorzystniejszą dla zamawiającego uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów, 

złożona przez wykonawcę, który spełnia wszystkie warunki zawarte w niniejszym Ogłoszeniu o zamówieniu 

2. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert jest o takiej samej 

cenie, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez 

zamawiającego ofert dodatkowych. 

3. W toku dokonywania badania i oceny złożonych ofert zamawiający może żądać udzielenia przez wykonawców 

dodatkowych wyjaśnień, dotyczących treści złożonych przez nich ofert. 

4.  Wykonawca, składając ofertę, jest zobowiązany do poinformowania zamawiającego, czy wybór oferty będzie 

prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub 

usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez 

kwoty podatku. W przypadku, gdy wykonawca nie załączy informacji, o której mowa w zdaniu pierwszym do 

oferty, zamawiający uzna, że złożona oferta nie prowadzi do powstania u zamawiającego obowiązku 

podatkowego. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty 

dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z 

tymi przepisami. 

5. Jeżeli zaoferowana cena lub jej istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu 

zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie 

z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający 

zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny, w szczególności  

w zakresie: 

 1) 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 albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 2008 oraz z 2016 r. poz. 1265 ze zm.); 

 2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów; 

3) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, obowiązujących                     

w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie; 

 4) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska; 

 5) powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

 W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od: 

 1) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem 

postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy Pzp lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych 

ofert, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w tym punkcie, chyba że 

rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia; 

 2) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej                            

z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności istotnej 

zmiany cen rynkowych, zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w tym 

punkcie. 

 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 potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu 

zamówienia.  

6. Zamawiający poprawia w ofercie: 

1)  oczywiste omyłki pisarskie (tj. omyłki polegające np. na niezamierzonym przekręceniu, opuszczeniu wyrazu 

lub jego części, mylnej pisowni, błędzie logicznym lub gramatycznym, błędzie pisarskim lub błędzie 

mającym postać innej niedokładności przypadkowej, których poprawienie nie prowadzi do zmiany 

rzeczywistej treści i sensu oświadczenia wykonawcy),  
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2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek (np. 

widoczny niezamierzony błąd rachunkowy popełniony przez wykonawcę, który polega na uzyskaniu 

nieprawidłowego wyniku działania arytmetycznego, mający charakter bezsporny i nie budzący wątpliwości, 

możliwy do ustalenia na podstawie oferty. Popełniona omyłka powinna być możliwa do poprawienia bez 

konieczności odwoływania się do innych dokumentów postępowania lub uzyskiwania wyjaśnień 

wykonawcy. Konieczność odwoływania się do wiadomości specjalnych oraz posłużenie się przy 

wyjaśnianiu istoty błędu specjalistami wyklucza możliwość uznania omyłki za oczywistą), 

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z postanowieniami zawartymi w ogłoszeniu o zamówieniu, 

niepowodujące istotnych zmian w treści oferty (tj. omyłki, których charakter zezwala na ich samodzielne  

poprawienie przez zamawiającego, bez konieczności uzyskiwania dodatkowych wyjaśnień wykonawcy.                

Z okoliczności postępowania wynika zamiar złożenia przez wykonawcę oferty zgodnej z wymogami 

zamawiającego, natomiast zamawiający posiada wszystkie dane do dokonania czynności poprawy,               

w związku z czym nie będzie zmuszony w sposób istotny ingerować w treść oferty. Omyłka może dotyczyć 

również ceny, czyli istotnego elementu oferty, co nie musi oznaczać, że ma ona charakter istotny w stosunku 

do całej oferty.) 

-  niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.  

Oferta wykonawcy, który w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie 

omyłki, o której mowa w ppkt. 3 zostanie odrzucona. 

7. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wystąpią okoliczności wymienione w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp                              

z uwzględnieniem zapisów art. 89 ust. 4-5 ustawy Pzp. 

8. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej informacje dotyczące: 

 1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

 2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

3) ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach. 

9. Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o: 

 1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania 

i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy 

albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania 

działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom,  

 2) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, 

 3) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, 

 4) unieważnieniu postępowania 

 – podając uzasadnienie. 

 Zamawiający udostępni informacje, o których mowa w pkt 1 i 4, na swojej stronie internetowej. 

Zamawiający może nie ujawniać informacji, o których mowa w pkt. 1-4, jeżeli ich ujawnienie byłoby sprzeczne 

z ważnym interesem publicznym. 

Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia  umowy w 

sprawie zamówienia publicznego 

1. Zamawiający zawrze umowę tylko z jednym wykonawcą.  

2. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który spełnił wszystkie warunki zawarte w Ogłoszeniu o 

zamówieniu, a jego oferta uzyskała największą ilość punktów, zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny ofert. 

3. Przed upływem terminu związania ofertą, zamawiający zawiadomi wykonawcę o przyznaniu mu zamówienia    

w informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty (wyniku postępowania). W informacji o wyborze 

najkorzystniejszej oferty (wyniku postępowania), zamawiający poda miejsce i termin zawarcia umowy,                      

w których wykonawca ma się stawić celem zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
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4. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchylać się będzie od zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego, zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, która 

otrzymała najwyższą ilość punktów bez dokonywania ich ponownej oceny chyba, że zachodzić będą przesłanki, 

które powodują unieważnienie postępowania. 

5. Wykonawcy, wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą ponosić solidarną odpowiedzialność za 

wykonanie umowy. 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

Zamawiający nie będzie żądał od wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

Pozostałe informacje 

1. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. 

2. Postępowanie zostanie unieważnione, gdy wystąpią okoliczności określone w art. 93 ustawy Pzp. 
 

 

 

Rawa Mazowiecka, dnia 21 maja 2018 r.             Zatwierdzam: 

                                                                                                                   Dyrektor 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 

im. Władysława Stanisława Reymonta  

             mgr inż. Andrzej Romańczuk 

                      / - /   
 

  
 

Wykaz załączników do ogłoszenia o zamówieniu: 

Załącznik  nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia: 

Załącznik  nr 2a – Oświadczenie wykonawcy  dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu – wzór; 

Załącznik  nr 2b – Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania – wzór; 

Załącznik  nr 2c – Oświadczenie wykonawcy dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – wzór; 

Załącznik  nr 3 –  Formularz ofertowy – wzór; 

Załączniki nr 4 –  Wzór umowy. 

Załącznik nr 5  -    Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. 
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Załącznik nr 1 

do ogłoszenia o zamówieniu 

OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA 
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi szkoleniowej w ramach projektu: „Zawodowe drogowskazy”  

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 

2. Realizacja usługi obejmuje przeprowadzenie szkoleń dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. 

Władysława Stanisława Reymonta w Rawie Mazowieckiej w następującym zakresie: 

 

1) Kurs Magazyniera z obsługą skanera i programów magazynowych -  W wyniku uczestnictwa w kursie uczniowie 

nabędą kompetencje z zakresu wykonywanych czynności pracownika magazynowego, w tym procesów 

magazynowych, inwentaryzacji oraz obsługi programów magazynowych, obsługi skanera, 

2) Kurs Excel dla Logistyki - W wyniku uczestnictwa w kursie uczniowie nabędą kompetencje z zakresu analizy danych 

logistycznych, tj. stosowania funkcji i narzędzi arkusza kalkulacyjnego MS Excel w rozwiązywaniu analitycznych i 

optymalizacyjnych problemów w procesach logistycznych,  

3) Kurs "Obsługa kas fiskalnych" - W wyniku uczestnictwa w kursie uczniowie nabędą kompetencje z zakresu 

praktycznej obsługi kas fiskalnych, w tym: ewidencjonowania procesu sprzedaży, wystawiania faktur i innych 

pokwitowań, rozliczania utargu, dokonywania reklamacji i zwrotów.  Uczestnicy nabędą wiedzę z zakresu przepisów 

prawno- fiskalnych, 

4) Kurs "Pracownik administracyjno- biurowy" - W wyniku uczestnictwa w kursie uczniowie nabędą kompetencje z 

zakresu technik i sposobów prawidłowej organizacji stanowiska pracy oraz biura, etyki zawodu, posługiwania się 

urządzeniami biurowymi, a także prawa administracyjnego i prawa pracy. 

5) Kurs "Przedstawiciel handlowy" - W wyniku uczestnictwa w kursie uczniowie nabędą kompetencje z zakresu 

pozyskiwania nowych klientów, utrzymania stałych relacji z klientami, technik negocjacji oraz samodzielnego 

przygotowania oferty handlowej. 

6) Kurs VAT w rolnictwie - W wyniku uczestnictwa w kursie uczniowie nabędą kompetencje z zakresu wyliczania 

podatku VAT na podstawie ryczałtu lub na zasadach ogólnych, dokonywania odpisów podatkowych, co sprawi, że 

prowadzenie gospodarstwa rolnego będzie mniej obciążające finansowo, a także  z zakresu dokumentowania 

sprzedaży oraz terminu zwrotu podatku VAT. 

7) Kurs Prawo jazdy kat. T - W wyniku uczestnictwa w kursie uczniowie nabędą uprawnienia kierowania ciągnikiem 

rolniczym z przyczepa lub innym pojazdem wolnobieżnym. Kurs przygotowuje uczestników do przystąpienia do 

egzaminu państwowego na prawo jazdy kat. T. 

8) Kurs Kombajnista - W wyniku uczestnictwa w kursie uczniowie nabędą uprawnienia do obsługi kombajnów 

zbożowych oraz do pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP. 

9) Kurs chemizacji - W wyniku uczestnictwa w kursie uczeń nabędzie uprawnienia do nabywania i stosowania środków 

ochrony roślin oraz wykonywania usług chemizacyjnych zgodnie z wymogami ochrony środowiska. 

10) Kurs "Operator wózków widłowych" - W wyniku uczestnictwa w kursie uczeń nabędzie uprawnienia operatora wózka 

widłowego. Kurs przygotowuje uczniów do egzaminu UDT. Podczas kursu uczniowie zapoznają się z typami i 

budową wózków jezdniowych, czynnościami operatora w czasie pracy z wózkami, podstawami ładunkoznawstwa oraz 

przepisami BHP. 

11) Kurs ABC Firmy - W wyniku uczestnictwa w kursie uczeń nabędzie kompetencje z zakresu tworzenia 

przedsiębiorstwa, przygotowywania biznes planu. Uczestnicy poznają zagadnienia prawne, finanse przedsiębiorstwa, 

zobowiązania wobec urzędów skarbowych, organizację przedsiębiorstwa, zagadnienia dot. marketingu i sprzedaży, 

zatrudniania pracowników oraz etyki w biznesie. 

12) Szkolenie BHP dla stażystów – szkolenie dla uczniów niezbędne przed rozpoczęciem staży zawodowych. W wyniku 

uczestnictwa w szkoleniu uczestnik nabędzie wiedzę nt. zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, 

 

oraz szkoleń dla nauczycieli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej w następującym 

zakresie: 
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1) Kurs "Obsługa programu finansowo- księgowego FK- Symfonia" - W wyniku uczestnictwa w kursie nauczyciele 

nabędą kompetencje z zakresu stosowania programu finansowo-księgowego w rachunkowości. Uczestnicy kursu 

zostaną wprowadzeni do księgowości elektronicznej oraz nabędą umiejętności w zakresie tworzenia bazy 

kontrahentów, zakładania i modyfikacji planu kont, przygotowania rejestru VAT, wprowadzania dokumentów, 

tworzenia raportów i zestawień. 

3. Uczestnicy szkolenia zostaną wytypowani przez Zamawiającego. 

4. W ramach realizacji usługi Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) zapewnienia materiałów dydaktycznych dla uczestników szkolenia oraz jednego dodatkowego kompletu 

dla Zamawiającego na potrzeby dokumentacji projektu; 

2) opracowania w uzgodnieniu z Zamawiającym szczegółowego harmonogramu poszczególnych szkoleń 

oraz uzyskania akceptacji Zamawiającego;  

3) starannego prowadzenia dokumentacji szkoleniowej, zarówno pod względem stosowania się do wymogów 

RPO WŁ, jak i do wymagań ze strony Zamawiającego, tj.: 

 dziennika zajęć edukacyjnych zawierającego tematy i wymiar godzin zajęć z uwzględnieniem każdej 

godziny szkolenia oraz listy obecności uczestników zawierającej: imię, nazwisko i podpisy 

uczestników szkolenia, 

 rejestru wydanych materiałów dydaktycznych uczestnikom szkolenia, zawierającego podpisy 

uczestników potwierdzających ich odbiór, 

 rejestru wydanych zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia i 

uzyskanie umiejętności lub kwalifikacji. 

4) niezwłocznego przekazywania Zamawiającemu wypełnionej dokumentacji szkoleniowej; 

5) przekazania Zamawiającemu, po zakończeniu każdej edycji szkolenia następujących dokumentów:  

 kserokopie zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia i uzyskanie 

umiejętności lub kwalifikacji, potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, 

 rejestr wydanych zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia  

i uzyskanie umiejętności lub kwalifikacji, 

 rejestr materiałów dydaktycznych wydanych uczestnikom szkolenia, 

 kserokopia dziennika zajęć edukacyjnych, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez 

Wykonawcę, 

 listy obecności uczestników szkolenia zawierające: imię, nazwisko i podpisy uczestników szkolenia; 

6) niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich nieprawidłowościach dotyczących szkoleń,                 

w tym również o absencji uczestników; 

7) przekazywania Zamawiającemu wszelkich opinii, dokumentów, informacji i analiz związanych  

z realizacją szkoleń; 

8) stosowania się do zaleceń i wskazówek udzielanych przez Zamawiającego celem utrzymania wysokiej 

jakości udzielonego wsparcia i dostosowania go do potrzeb uczestników szkoleń; 

9) informowania uczestników szkoleń o współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej  

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

5. Zajęcia teoretyczne będą się odbywać na terenie Zespołu Ponadgimnazjalnych im. Władysława Stanisława 

Reymonta w Rawie Mazowieckiej, 96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Reymonta 14. Zamawiający zapewni sale 

dydaktyczne wraz z wyposażeniem (laptopy/komputery, ekran, rzutnik multimedialny, nagłośnienie).   

6. Wykonawca zapewni pojazdy oraz plac manewrowy niezbędne do realizacji zajęć praktycznej nauki jazdy. 

Zajęcia praktyczne z zakresu nauki jazdy kat. T oraz kurs kombajnisty powinny być realizowane w odległości 

nie większej niż 30 km od siedziby zamawiającego. 

7. Dojazd uczestników na zajęcia praktyczne zapewnia i finansuje zamawiający. 



 
 

Projekt „Zawodowe drogowskazy” współfinansowany  
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Łódzkiego na lata 2014-2020 

Projekt „Zawodowe drogowskazy” o numerze RPLD-11.03.01-IZ.00-10-001/17 
realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Reymonta w Rawie Mazowieckiej 

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego  

na lata 2014-2020 
Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe 

 

 
 
strona  13 / 29 

8. Zajęcia praktyczne odbywające się w ramach kursu na operatora wózków widłowych muszą odbywać się w 

granicach administracyjnych Rawy Mazowieckiej. 

9. Wykaz i harmonogram szkoleń: 

Szkolenia dla uczniów 

L.p. Nazwa  Program szkolenia 

Liczba 

godzin w 

edycji na I 

grupę  

Liczba 

edycji 

Liczba grup w I 

edycji/ 

planowany 

okres realizacji 

Liczba 

uczniów w 

I edycji 

Liczba grup w 

II edycji/ 

planowany 

okres realizacji 

Liczba 

uczniów 

w II edycji  

1 

 Kurs Magazyniera 

z obsługą skanera i 

programów 

magazynowych  

Procesy magazynowe. 

Towaroznawstwo. 

Ewidencja towarów i 

inwentaryzacja. 

Obsługa programów 

magazynowych. 

Obsługa skanera. 

33 2 

1 grupa/ 

październik- 

listopad 2018 

10 

1 grupa/ 

październik 

- listopad 2019 

10 

2 
Kurs Excel dla 

Logistyki 

Zapoznanie z programem 

Excel. 

Podstawowe operacje na 

komórkach i formatowanie. 

Formuły i funkcje. 

Analiza danych. 

Drukowanie i jego opcje. 

Tworzenie i organizacja 

skoroszytów. 

Zarządzanie zakładkami. 

Zarządzanie widokiem okna 

programu. 

Formaty plików. 

18 2 
1 grupa/ 

czerwiec 2018 
10 

1 grupa/ 

czerwiec 2018 
10 

3 
Kurs "Obsługa 

kas fiskalnych"  

Aktualne przepisy dotyczące 

stosowania kas rejestrujących. 

Obowiązki podatnika 

rozpoczynającego 

prowadzenie ewidencji 

sprzedaży za pomocą kasy. 

Zasady działania kasy 

fiskalnej. 

Obowiązki kasjera. 

Zajęcia praktyczne. 

14 2 
1 grupa/ 

czerwiec 2018 
10 

1 grupa/ 

czerwiec 2019 
10 

4 

Kurs "Pracownik 

administracyjno- 

biurowy"  

Zagadnienia biurowe. 

Aspekty psychologiczne. 

Obsługa urządzeń biurowych. 

24 2 

1 grupa/ 
wrzesień-

październik 

2018 
 

10 

1 grupa/ 

wrzesień-

październik 2019 

10 

5 

Kurs 

"Przedstawiciel 

handlowy"  

Techniki sprzedaży. 

Psychologia sprzedaży. 

Negocjacje handlowe. 

Formy rozliczeń finansowych. 

Marketing. 

Pozyskiwanie informacji w 

Internecie. 

Profesjonalna obsługa klienta. 

24 2 
1 grupa/ 

listopad 2018 
10 

1 grupa/ 

listopad 2019 
10 

6 
Kurs VAT w 

rolnictwie  

Opłacalność przejścia na VAT 

w rolnictwie. 

Rejestracja do VAT. 

Odliczanie podatku VAT do 

zakupów przed rejestracją do 

VAT. 

Dokumentowanie sprzedaży. 

Odliczanie podatku VAT, 

zakres i proporcjonalność. 

Termin zwrotu podatku VAT. 

Zakończenie działalności 

rolniczej. 

24 2 

1 grupa/ 

październik-

listopad 2018 

15 

1 grupa/ 

listopad-grudzień 

2019 

5 
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7 
Kurs Prawo jazdy 

kat. T 

Przepisy ruchu drogowego. 

Technika kierowania 
pojazdem. 

Zarys budowy pojazdu i 

zasady obsługi technicznej. 

Nauka jazdy. 

30 

teorii/grupę             

2 
1 grupa/ 

czerwiec 2018 
15 

1 grupa/ 
styczeń-czerwiec 

2019 

5 20 praktyki 

na 1 

uczestnika 

8 Kurs Kombajnista  

Budowa i zasady obsługi 

silników. 

Obsługa techniczna kombajnu. 

Organizacja pracy podczas 

zbioru zbóż kombajnem. 

Przepisy przeciwpożarowe i 

bezpieczeństwo pracy 

kombajnem. 

Technika pracy kombajnem. 

Nauka jazdy i pracy 

kombajnem zbożowym. 

24 1 

1 grupa/ 

wrzesień-

październik 

2018 

15 0 0 

9 Kurs chemizacji  

Zasady bezpieczeństwa i 

higieny pracy. 

Budowa oraz konserwacja 

opryskiwaczy. 

Wykonywanie oprysków. 

Zasady stosowania środków 

ochrony roślin. 

14 2 

1 grupa/ 

listopad-

grudzień 2018 

15 

1 grupa/ 

październik-

listopad 2019 

5 

10 

Kurs "Operator 

wózków 

widłowych"  

Typy stosowanych wózków 

jezdniowych. 

Budowa wózków 

jezdniowych. 

Czynności operatora. 

Wiadomości o dozorze 

technicznym. 

BHP. 

Zajęcia praktyczne. 

42 2 

2 grupy 

październik-

listopad 2018 

27 

2 grupy/ 

luty-czerwiec 

2019 

19 

11 Kurs ABC Firmy  

Tworzenie przedsiębiorstw – 

zagadnienia prawne. 

Finanse przedsiębiorstwa. 

Zobowiązanie wobec fiskusa. 

Przygotowania techniczne do 

funkcjonowania 

przedsiębiorstwa. 

Organizacja przedsiębiorstwa. 

Zatrudnianie pracowników. 

Planowanie działalności – 

business plan. 

Etyka w biznesie. 

24 2 
3 grupy/ 

czerwiec 2018 
30 

3 grupy/ 

luty-marzec 2019 
25 

12 
Szkolenie BHP 

dla stażystów  

Regulacje prawne w zakresie 

BHP. 

Postępowanie w razie 

wypadków i w sytuacjach 

zagrożeń. 

Postęp w zakresie oceny 

zagrożeń czynnikami 

występującymi e procesach 

pracy 

Okoliczności i przyczyny 

charakterystycznych dla 

wykonywanej pracy 

wypadków przy pracy oraz 

związana z nimi profilaktyka 

8 2 
2 grupy/ 

czerwiec 2018 
51 

2 grupy/ 

czerwiec 2019 
36 

Szkolenia dla nauczycieli 

L. p. Nazwa  Program szkolenia 

Liczba godzin 

w edycji na I 

grupę  

Liczba edycji 
Liczba grup w I 

edycji 

Liczba uczestników 

w I edycji 

1 

Kurs "Obsługa 

programu 

finansowo- 

Zakładanie nowej firmy w 

programie – wprowadzanie i 

edycja danych. 

24 1 

1 grupa/ 

wrzesień -

październik 2018 
6 
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10. Charakterystyka szkolenia: 

Wykonawca po zakończonym szkoleniu zobowiązany jest wydać zaświadczenie lub inny dokument potwierdzający 

ukończenie szkolenia i uzyskanie umiejętności lub kwalifikacji zawierający: numer z rejestru, imię i nazwisko oraz numer 

PESEL uczestnika szkolenia, nazwę instytucji szkoleniowej przeprowadzającej szkolenie, formę i nazwę szkolenia, okres 

trwania szkolenia, miejsce i datę wystawienia, tematy i wymiar godzin zajęć edukacyjnych, podpis osoby upoważnionej 

przez instytucję szkoleniową przeprowadzającą szkolenie.  

 Wzór dokumentu należy przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji; 

 

11. Prowadzenie zajęć: 

Zajęcia prowadzone będą poza godzinami zajęć szkolnych od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych (od 2 

do 4 godzin dziennie) i/lub w systemie weekendowym (od 4 do 8 godzin dziennie) – w dniach i godzinach wynikających ze 

Szczegółowego harmonogramu szkoleń; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

księgowego FK- 

Symfonia"  

Okresy płacowe. 

Pracownicy/ Umowy 
cywilnoprawne. 

Kalendarz. 

Listy płac. 

Ewidencja czasu pracy. 

Dokumentacja kadrowa w 

programie. 
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 Zamawiający: 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 
im. Władysława Stanisława Reymonta 
w Rawie Mazowieckiej 

                                                                                 96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Reymonta 14 
 
Wykonawca: 

……………………………………….…………………………… 
(pełna nazwa/firma,  adres) 

reprezentowany przez: 

……………………………………….……………………………  
(imię, nazwisko) 
 

 

Oświadczenie wykonawcy  

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  
 

na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  
na usługi społeczne i inne szczególne usługi: 

wykonanie usługi szkoleniowej w ramach projektu: „Zawodowe drogowskazy” 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 
 

prowadzonego przez:   Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, im. Władysława Stanisława Reymonta 
w Rawie Mazowieckiej 
96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Reymonta 14, 

   

oświadczam, co następuje: 

 
 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego                             

w Ogłoszeniu o zamówieniu. 

 

 

 

 

………………….…….……., dnia ………..….……. r.  
 (miejscowość) 

 ………………………………………… 
 (podpis) 
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INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:  

(Uwaga: należy wypełnić w przypadku polegania na zasobach  innych podmiotów) 

 

 

 

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez 

zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: 

- ……………………………………………………………………………………………………………………. 

 ……………………………………………………………………………………………………………………. 
 (wskazać podmiot) 

 w następującym zakresie: 

 ……………………………………………………………………………………………………………………. 
  (określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).  

- ……………………………………………………………………………………………………………………. 

 ……………………………………………………………………………………………………………………. 
 (wskazać podmiot) 

 w następującym zakresie: 

 ……………………………………………………………………………………………………………………. 
  (określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).  

 

………………….…….……., dnia ………..….……. r.  
 (miejscowość) 

 ………………………………………… 
 (podpis) 

 

 

 
 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

………………….…….……., dnia ………..….……. r.  
 (miejscowość) 

 ………………………………………… 
 (podpis)
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 Zamawiający: 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 
im. Władysława Stanisława Reymonta 
w Rawie Mazowieckiej 
96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Reymonta 14 

Wykonawca: 

……………………………………….…………………………… 
(pełna nazwa/firma,  adres) 

reprezentowany przez: 

……………………………………….……………………………  
(imię, nazwisko) 

 

Oświadczenie wykonawcy  

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  
na usługi społeczne i inne szczególne usługi: 

wykonanie usługi szkoleniowej w ramach projektu: „Zawodowe drogowskazy” 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 
 

prowadzonego przez:   Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, im. Władysława Stanisława Reymonta 
w Rawie Mazowieckiej 
96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Reymonta 14, 

oświadczam, co następuje: 
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. 

 2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust. 5 pkt 1-8 ustawy Pzp. 

3. Oświadczam, że Wykonawca nie jest podmiotem powiązanym osobowo lub kapitałowo                         

z Zamawiającym. 

………………….…….……., dnia ………..….……. r.  
 (miejscowość)  ………………………………………… 

 (podpis) 
 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania 

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

(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych Ogłoszeniu o zamówieniu). Jednocześnie 

oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem 

następujące środki naprawcze: ……………………………………………………………………….…………… 

 

………………….…….……., dnia ………..….……. r.  
 (miejscowość)  ………………………………………… 

  (podpis) 
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 

WYKONAWCA: 

(Uwaga: należy wypełnić w przypadku polegania na zasobach  innych podmiotów) 

 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby 

powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.:  

- ……………………………………………………………………………………………………………………. 

- ……………………………………………………………………………………………………………………. 
 (podać pełną nazwę/firmę, adres) 

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

………………….…….……., dnia ………..….……. r.  
 (miejscowość)  ………………………………………… 

 (podpis) 

 
 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA 

KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

(Uwaga: należy wypełnić w przypadku zamiaru powierzenia wykonania części zamówienia przy udziale podwykonawców) 

 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami:  

- ……………………………………………………………………………………………………………………. 

- ……………………………………………………………………………………………………………………. 
 (podać pełną nazwę/firmę, adres) 

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

………………….…….……., dnia ………..….……. r.  
 (miejscowość)  ………………………………………… 

 (podpis) 

 
 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

………………….…….……., dnia ………..….……. r.  
 (miejscowość)  ………………………………………… 

 (podpis) 



 
 

Projekt „Zawodowe drogowskazy” współfinansowany  
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Łódzkiego na lata 2014-2020 

Projekt „Zawodowe drogowskazy” o numerze RPLD-11.03.01-IZ.00-10-001/17 
realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Reymonta w Rawie Mazowieckiej 

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego  

na lata 2014-2020 
Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe 

 

 
 
strona  20 / 29 

Załącznik nr 2c 

do ogłoszenia o zamówieniu 
 

 Zamawiający: 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 

Wykonawca:                                                                        im. Władysława Stanisława Reymonta 
w Rawie Mazowieckiej 
96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Reymonta 14 

 
……………………………………….…………………… 
(pełna nazwa/firma,  adres) 

reprezentowany przez: 

……………………………………….……………………………  
(imię, nazwisko) 

Oświadczenie wykonawcy  

DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI  lub  

BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ 
 

na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  
na usługi społeczne i inne szczególne usługi: 

wykonanie usługi szkoleniowej w ramach projektu: „Zawodowe drogowskazy” 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 

 
prowadzonego przez:   Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, im. Władysława Stanisława Reymonta 

w Rawie Mazowieckiej 
96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Reymonta 14, 

 

1. składam listę podmiotów, razem z którymi należymy do tej samej grupy kapitałowej o której mowa                
w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji            
i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634). 

Lp. Nazwa podmiotu Adres podmiotu 

1.   

2.   

…..   

 Jednocześnie oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne  
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 ………………….…….……., dnia ………..….……. r.  
 (miejscowość)  ………………………………………… 

 (podpis) 

 
 
2. oświadczam, że nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa  w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, 

w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 
184, 1618 i 1634) 

 Jednocześnie oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne  
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 
 ………………….…….……., dnia ………..….……. r.  
 (miejscowość)  ………………………………………… 

 (podpis) 
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* należy wypełnić pkt 1 - w przypadku przynależenia wykonawcy do grupy kapitałowej)  lub  pkt 2 
UWAGA:  

Oświadczenie należy złożyć w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, dotyczących: kwoty, jaką 
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, 
terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. 

Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą                 
do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
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Załącznik  nr 3 

do Ogłoszenia o zamówieniu 

Wykonawca:   

……………………………………….……………………………  

(pełna nazwa/firma, adres)  

reprezentowany przez: 

……………………………………….……………………………  
(imię, nazwisko)                                        

Na potrzeby przekazywania korespondencji w niniejszym postępowaniu: 
 
Tel/Faks: ………………………………………………………… 
 

Adres poczty elektronicznej: …………………………………….. 
                                                                                               

             Zamawiający: 
 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 
im. Władysława Stanisława Reymonta 
w Rawie Mazowieckiej 
96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Reymonta 14   

 
OFERTA  WYKONANIA  ZAMÓWIENIA  PUBLICZNEGO 

W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia na usługi 
społeczne i inne szczególne usługi, na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych: 

1) oferujemy wykonanie usługi szkoleniowej w ramach projektu: Dodatkowe kompetencje i kwalifikacje szansą na 
pewną pracę, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, 

zgodnie z wymaganiami określonymi w Ogłoszeniu o zamówieniu za łączną kwotę: 

 

 ………………...……. zł, słownie zł: …….…….……………………….………….…………………............ 
Oferowane wynagrodzenie jest kwotą brutto. 

(1
  

Oferowane wynagrodzenie zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. 
 
Tabela 1  

L.p. Nazwa  

Koszt szkolenia 1 

uczestnika  

(zł brutto)  

Liczba 

uczestników 

Łączna wartość 

szkolenia  

(brutto zl) 

1 2 3 4 5=3x4 

1 Kurs Magazyniera z obsługą skanera i programów magazynowych   20  

2 Kurs Excel dla Logistyki  20  

3 Kurs "Obsługa kas fiskalnych"   20  

4 Kurs "Pracownik administracyjno- biurowy"   20  

5 Kurs "Przedstawiciel handlowy"   20  

6 Kurs VAT w rolnictwie   20  

7 Kurs Prawo jazdy kat. T  20  

8 Kurs Kombajnista   15  
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Tabela 2 

L.p. Rodzaj zajęć Miejsce realizacji szkolenia 

1 Zajęcia teoretyczne 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Stanisława Reymonta w Rawie 

Mazowieckiej, ul. Reymonta 14 

2 Zajęcia praktyczne -  nauka jazdy kat. T  

3 Zajęcia praktyczne – kurs kombajnisty  

4 Zajęcia praktyczne – kurs wózków widłowych  

2)  informujemy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy warunki postępowania określone w Ogłoszeniu o zamówieniu. 

3) oświadczamy, że: 

   - uzyskaliśmy wszystkie niezbędne informacje do przygotowania oferty, 

 -  uważamy się związani niniejszą ofertą w okresie wskazanym w Ogłoszeniu o zamówieniu, 
  - w wyznaczonym terminie i miejscu dokonamy zawarcia umowy, na warunkach określonych we wzorze umowy, 

stanowiącej załącznik do Ogłoszenia o zamówieniu, 
 -  nie zamierzamy powierzyć wykonanie zamówienia przez podwykonawców. * 
  - zamierzamy powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w zakresie*: 

 

Część zamówienia 
(wskazać część zamówienia) 

Firma podwykonawcy 
(podać nazwę/firmę, adres) 

  

…..  
 

*Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną 

świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.  

 

………………….…….……., dnia ………..….……. r.  
 (miejscowość) 

 ………………………………………… 
 (podpis) 

 

 
(1

 łącznie z podatkiem VAT – jeżeli wykonawca  jest jego płatnikiem, 

  * niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 Kurs chemizacji   20  

10 Kurs "Operator wózków widłowych"   46  

11 Kurs ABC Firmy   55  

12 Szkolenie BHP dla stażystów   87  

13 Kurs "Obsługa programu finansowo- księgowego FK- Symfonia"   6  
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Załącznik nr 4 

do ogłoszenia o zamówieniu  

                                                                                                 ( w z ó r )  

UMOWA nr…………………. 

zawarta w dniu …………………………., pomiędzy: 

 

Powiatem Rawskim, ul. Plac Wolności 1, 96-200 Rawa Mazowiecka, NIP: 835-16-06-519, reprezentowanym przez 

Pana Andrzeja Romańczuka - Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Stanisława 

Reymonta w Rawie Mazowieckiej,  działającego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego Uchwałą NR 

363/2017 Zarządu Powiatu Rawskiego z dnia 28 września 2017 r.  w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do 

reprezentowania Powiatu Rawskiego w zakresie złożenia wniosku o dofinansowanie oraz realizację projektu, 

zwanym dalej „Zamawiającym”, 

a 

……………………………………………….. 

 

zwanym  w dalszej części umowy „Wykonawcą”, 

 

W związku z wyborem najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia na usługi 

społeczne i inne szczególne usługi, na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku  Prawo zamówień 

publicznych (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.), zostaje zawarta umowa o następującej treści: 

§ 1 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie usługi szkoleniowej  w ramach projektu: „Zawodowe 

drogowskazy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.  

2. Realizacja usługi obejmuje przeprowadzenie cyklu szkoleń dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych im. Władysława Stanisława Reymonta w Rawie Mazowieckiej w następującym zakresie: 

1) Kurs Magazyniera z obsługą skanera i programów magazynowych; 

2) Kurs Excel dla Logistyki; 

3) Kurs "Obsługa kas fiskalnych"; 

4) Kurs "Pracownik administracyjno- biurowy"; 

5) Kurs "Przedstawiciel handlowy"; 

6) Kurs VAT w rolnictwie; 

7) Kurs Prawo jazdy kat. T; 

8) Kurs Kombajnista; 

9) Kurs chemizacji 

10) Kurs "Operator wózków widłowych"; 

11) Kurs ABC Firmy; 

12) Szkolenie BHP dla stażystów; 

13) Kurs "Obsługa programu finansowo- księgowego FK- Symfonia"; 

   na zasadach określonych w niniejszej Umowie, Opisie przedmiotu zamówienia oraz ofercie Wykonawcy,  

stanowiących integralną część niniejszej Umowy. 

 

§ 2 

1. Szkoleniami zostaną objęci uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława 

Stanisława Reymonta w Rawie Mazowieckiej w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2019 

r. Szczegółowe terminy realizacji poszczególnych szkoleń zostaną określone w Szczegółowym 

harmonogramie szkoleń. 

2. Nabór uczestników szkolenia dokonany zostanie przez Zamawiającego. 

3. Zamawiający zapewni sale dydaktyczne wraz z wyposażeniem (laptopy/komputery, ekran, rzutnik 

multimedialny, nagłośnienie) na potrzeby prowadzenia zajęć teoretycznych. 

4. Miejscem realizacji szkolenia jest:  
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- zajęcia teoretyczne: budynek Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Stanisława Reymonta w 

Rawie Mazowieckiej, ul. Reymonta 14; 

- zajęcia praktyczne z zakresu nauki jazdy kat. T oraz kurs kombajnisty powinny być realizowane w 

odległości nie większej niż 30 km od siedziby zamawiającego;  

- zajęcia praktyczne odbywające się w ramach kursu na operatora wózków widłowych muszą odbywać się w 

granicach administracyjnych Rawy Mazowieckiej, 

 

§ 3 

Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia, a w 

szczególności do: 

1. opracowania w uzgodnieniu z Zamawiającym oraz przedłożenia do akceptacji Zamawiającego, najpóźniej 

w terminie 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy Szczegółowego harmonogramu szkoleń, 

2. przeprowadzenia szkoleń zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiającego harmonogramem, w sposób 

zapewniający uczestnikom nabycie właściwych umiejętności praktycznych i wiedzy z zakresu 

obejmującego tematykę szkoleń, 

3. zapewnienia uczestnikom szkolenia właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, 

4. zapewnienia uczestnikom szkolenia materiałów dydaktycznych oraz jednego dodatkowego kompletu dla 

Zamawiającego na potrzeby dokumentacji projektu,  

5. wydania uczestnikom szkolenia zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających ukończenie 

szkolenia i uzyskanie umiejętności lub kwalifikacji, zgodnie ze wzorem zaakceptowanym przez 

Zamawiającego, 

6. prowadzenia dokumentacji szkoleniowej, 

7. przekazywania Zamawiającemu wszelkich opinii, dokumentów, informacji i analiz związanych  

z realizacją szkoleń, 

8. stosowania się do zaleceń i wskazówek udzielanych przez Zamawiającego celem utrzymania wysokiej 

jakości udzielonego wsparcia i dostosowania go do potrzeb uczestników szkoleń, 

9. informowania uczestników szkoleń o współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej  

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

§ 4 

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy maksymalne wynagrodzenie w kwocie łącznej: ………………..zł 

(słownie: ……………………..……) brutto, z tego wynagrodzenie za przeprowadzone szkolenia i kursy:  

 Kurs Magazyniera z obsługą skanera i programów magazynowych, ustalone jako iloczyn ceny 

jednostkowej, która wynosi ………… złotych (słownie: …..) i liczby skierowanych przez 

Zamawiającego uczniów, tj. …….. osób, w łącznej maksymalnej wysokości nieprzekraczającej 

…………… złotych (słownie: ………..), zgodnie z ofertą Wykonawcy, 

 Kurs Excel dla Logistyki, ustalone jako iloczyn ceny jednostkowej, która wynosi ………… złotych 

(słownie: …..) i liczby skierowanych przez Zamawiającego uczniów, tj. …….. osób, w łącznej 

maksymalnej wysokości nieprzekraczającej …………… złotych (słownie: ………..), zgodnie z 

ofertą Wykonawcy, ustalone jako iloczyn ceny jednostkowej, która wynosi ………… złotych 

(słownie: …..) i liczby skierowanych przez Zamawiającego uczniów, tj. …….. osób, w łącznej 

maksymalnej wysokości nieprzekraczającej …………… złotych (słownie: ………..), zgodnie z 

ofertą Wykonawcy, 

 Kurs "Obsługa kas fiskalnych", ustalone jako iloczyn ceny jednostkowej, która wynosi ………… 

złotych (słownie: …..) i liczby skierowanych przez Zamawiającego uczniów, tj. …….. osób, w 

łącznej maksymalnej wysokości nieprzekraczającej …………… złotych (słownie: ………..), zgodnie 

z ofertą Wykonawcy, 

 Kurs "Pracownik administracyjno- biurowy", ustalone jako iloczyn ceny jednostkowej, która wynosi 

………… złotych (słownie: …..) i liczby skierowanych przez Zamawiającego uczniów, tj. …….. 

osób, w łącznej maksymalnej wysokości nieprzekraczającej …………… złotych (słownie: ………..), 

zgodnie z ofertą Wykonawcy, 

 Kurs "Przedstawiciel handlowy", ustalone jako iloczyn ceny jednostkowej, która wynosi ………… 

złotych (słownie: …..) i liczby skierowanych przez Zamawiającego uczniów, tj. …….. osób, w 
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łącznej maksymalnej wysokości nieprzekraczającej …………… złotych (słownie: ………..), zgodnie 

z ofertą Wykonawcy, 

 Kurs VAT w rolnictwie, ustalone jako iloczyn ceny jednostkowej, która wynosi ………… złotych 

(słownie: …..) i liczby skierowanych przez Zamawiającego uczniów, tj. …….. osób, w łącznej 

maksymalnej wysokości nieprzekraczającej …………… złotych (słownie: ………..), zgodnie z 

ofertą Wykonawcy, 

 Kurs Prawo jazdy kat. T, ustalone jako iloczyn ceny jednostkowej, która wynosi ………… złotych 

(słownie: …..) i liczby skierowanych przez Zamawiającego uczniów, tj. …….. osób, w łącznej 

maksymalnej wysokości nieprzekraczającej …………… złotych (słownie: ………..), zgodnie z 

ofertą Wykonawcy, 

 Kurs Kombajnista, ustalone jako iloczyn ceny jednostkowej, która wynosi ………… złotych 

(słownie: …..) i liczby skierowanych przez Zamawiającego uczniów, tj. …….. osób, w łącznej 

maksymalnej wysokości nieprzekraczającej …………… złotych (słownie: ………..), zgodnie z 

ofertą Wykonawcy, 

 Kurs chemizacji, ustalone jako iloczyn ceny jednostkowej, która wynosi ………… złotych (słownie: 

…..) i liczby skierowanych przez Zamawiającego uczniów, tj. …….. osób, w łącznej maksymalnej 

wysokości nieprzekraczającej …………… złotych (słownie: ………..), zgodnie z ofertą 

Wykonawcy, 

 Kurs "Operator wózków widłowych", ustalone jako iloczyn ceny jednostkowej, która wynosi 

………… złotych (słownie: …..) i liczby skierowanych przez Zamawiającego uczniów, tj. …….. 

osób, w łącznej maksymalnej wysokości nieprzekraczającej …………… złotych (słownie: ………..), 

zgodnie z ofertą Wykonawcy, 

 Kurs ABC Firmy, ustalone jako iloczyn ceny jednostkowej, która wynosi ………… złotych (słownie: 

…..) i liczby skierowanych przez Zamawiającego uczniów, tj. …….. osób, w łącznej maksymalnej 

wysokości nieprzekraczającej …………… złotych (słownie: ………..), zgodnie z ofertą 

Wykonawcy, 

 Szkolenie BHP dla stażystów, ustalone jako iloczyn ceny jednostkowej, która wynosi ………… 

złotych (słownie: …..) i liczby skierowanych przez Zamawiającego uczniów, tj. …….. osób, w 

łącznej maksymalnej wysokości nieprzekraczającej …………… złotych (słownie: ………..), zgodnie 

z ofertą Wykonawcy, 

 Kurs "Obsługa programu finansowo- księgowego FK- Symfonia", ustalone jako iloczyn ceny 

jednostkowej, która wynosi ………… złotych (słownie: …..) i liczby skierowanych przez 

Zamawiającego uczniów, tj. …….. osób, w łącznej maksymalnej wysokości nieprzekraczającej 

…………… złotych (słownie: ………..), zgodnie z ofertą Wykonawcy, 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa powyżej wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy o zapłatę 

wynagrodzenia z tytułu wykonania przedmiotu umowy i żadne dodatkowe opłaty z tytułu czynności 

pomocniczych wykonywanych w związku z tymi usługami (w tym prac biurowych) nie będą obciążały 

Zamawiającego.  
3. Cena jednostkowa (cena za jednego uczestnika) nie podlega podwyższeniu. 

4. Zamawiający ureguluje na rzecz Wykonawcy należność z tytułu wykonania niniejszej umowy, zgodnie z 

faktycznie poniesionymi kosztami, w kwocie nie przekraczającej ceny określonej w § 4 ust. 1, w terminie 

30 dni od daty wpływu do Zamawiającego następujących dokumentów: 

 prawidłowo wystawionej faktury/rachunku, 

 rozliczenia faktycznie poniesionych kosztów szkolenia, 

 listy uczestników szkolenia z wyszczególnieniem kosztu jednostkowego na uczestnika. 

5. Wykonawcy przysługiwać będzie prawo do wynagrodzenia i wystawienia stosownej faktury/rachunku po 

zakończeniu szkolenia w danej edycji, na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez Strony, 

potwierdzającego prawidłowość wykonania przez Wykonawcę usługi oraz stwierdzającego kompletność 

przekazanej dokumentacji szkoleniowej.  

6. Warunkiem wypłaty wynagrodzenia jest przekazanie Zamawiającemu kompletnej, rzetelnej  

i prawdziwej dokumentacji szkoleniowej. Brak przekazania wskazanych dokumentów Zamawiającemu 

wyłącza prawo Wykonawcy do domagania się zapłaty do czasu przedłożenia dokumentacji szkoleniowej 

zgodnie z treścią Umowy. 
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7. Za dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego na rzecz Wykonawcy.  

8. Wierzytelności przysługujące Wykonawcy wynikające z niniejszej umowy mogą być przedmiotem 

przelewu wyłącznie za zgodą Zamawiającego. 

9. Ustalony sposób rozliczania i płatności może ulec odpowiedniej zmianie (przesunięciu) w przypadku 

opóźnienia w przekazaniu transzy środków finansowych przez Instytucję Zarządzającą. W przypadku 

nieterminowego przekazania  środków przez Instytucję Zarządzającą, Wykonawca oświadcza, że nie 

będzie dochodził żadnych roszczeń z tytułu opóźnień w uregulowaniu należności. 

§ 5 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 

 kontroli przebiegu szkolenia, jego efektywności, frekwencji uczestników oraz prawo wglądu do 

dokumentów przez inne uprawnione podmioty, 

 odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że wykonanie 

zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego  nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, 

zawiadamiając o tym Wykonawcę na piśmie, w terminie jednego miesiąca od powzięcia wiadomości o 

powyższych okolicznościach. Wówczas Wykonawca otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 

proporcjonalnej do wykonania części przedmiotu umowy. Postanowienia o karze umownej nie mają w 

tym przypadku zastosowania i Wykonawca nie może żądać odszkodowania, 

 wglądu do dokumentów związanych z realizowaną Umową. 

 

§ 6 

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, jeżeli Wykonawca: 

 1) został wykreślony z właściwego rejestru lub ewidencji, 

2) utracił uprawnienia niezbędne do wykonania umowy, 

 a ponadto 

3) w razie wszczęcia postępowania w sprawie upadłości lub likwidacji Wykonawcy, przy czym 

odstąpienie od umowy powinno być poprzedzone bezskutecznym upływem terminu wyznaczonego 

Wykonawcy na uprawdopodobnienie, iż nie zachodzą przesłanki ogłoszenia upadłości. 

2. W przypadku rażącego naruszenia postanowień umowy przez jedną ze Stron, druga Strona może w drodze 

oświadczenia rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym. 

Za rażące naruszenie warunków niniejszej umowy uważa się w szczególności: 

 niedotrzymanie terminów realizacji szkoleń, wynikających ze Szczegółowego harmonogramu szkoleń, 

z wyjątkiem sytuacji, gdy zmiany terminu realizacji szkolenia wynikają z przyczyn niezależnych od 

Wykonawcy, 

 zatrudnienie przy realizacji niniejszej umowy kadry nieposiadającej wymaganych uprawnień, 

kwalifikacji, 

 pobieranie opłat od uczestników szkolenia, 

 nieprowadzenie lub niekompletne prowadzenie dokumentacji, o której mowa w niniejszej umowie.  

3. Oprócz powodów wskazanych w ust. 1 Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy także 

w przypadkach wymienionych w Kodeksie Cywilnym. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od 

umowy bez odszkodowania w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 

umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

Zamawiający może wówczas odstąpić od umowy w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach. 

§ 7 

1. Wykonawca oświadcza, że przy wykonywaniu przedmiotu niniejszej Umowy będzie wykorzystywał 

jedynie materiały, utwory, dane i informacje oraz programy komputerowe i inne – zgodne z 

obowiązującymi przepisami. Za wszelkie ewentualne naruszenia, w tym naruszenie dóbr osobistych, 

majątkowych i osobistych praw autorskich, praw pokrewnych, praw do znaków towarowych lub wzorów 

użytkowych bądź innych praw własności przemysłowej, a także danych osób trzecich, wyłączną 

odpowiedzialność względem osób, których prawa zostały naruszone, ponosi Wykonawca. 
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2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za nadzór nad zatrudnionym personelem oraz dopełnienie 

wszelkich prawnych zobowiązań związanych z zatrudnieniem personelu.  

3. Wykonawca odpowiada za dobór podwykonawców pod względem wymaganych kwalifikacji oraz za 

jakość i terminowość pracy podwykonawców, tak jak za działania własne.  

 

§ 8 

1.   Wykonawca najpóźniej do 30 dni roboczych od dnia podpisania umowy, jednak nie później niż przed 

rozpoczęciem rekrutacji dla potrzeb wykonania niniejszej umowy, podpisze umowę powierzenia 

przetwarzania danych osobowych w imieniu i na rzecz Zamawiającego. 

2.  Niepodpisanie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w imieniu i na rzecz 

Zamawiającego o której mowa w § 8 ust. 1 przez Wykonawcę stanowi podstawę odstąpienia od 

realizacji niniejszej umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.  

 

§ 9 

1. Strony ustalają, że obowiązującą formą odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

przedmiotu umowy będą naliczone kary umowne dla Wykonawcy w następujących przypadkach                    

i wysokości: 

 za nieprzedłożenie Zamawiającemu do akceptacji Szczegółowego harmonogramu szkoleń - w 

wysokości 0,1% kwoty maksymalnego wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 4 ust.1 za każdy 

dzień zwłoki, 

 za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze Szczegółowym harmonogramem 

szkolenia - w wysokości 0,1% kwoty maksymalnego wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 4 

ust.1 za każdy dzień zwłoki, 

 za spowodowanie przerwy w szkoleniu z przyczyn zależnych od Wykonawcy- w wysokości 0,1% 

kwoty maksymalnego wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 4 ust.1 za każdy dzień przerwy,  

 za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi 

odpowiedzialność Wykonawca - w wysokości 10% kwoty maksymalnego wynagrodzenia brutto, o 

której mowa w § 4 ust.1, 

 za zmianę (bez zgody Zamawiającego) Szczegółowego harmonogram szkolenia - w wysokości 

10% kwoty maksymalnego wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 4 ust.1. 

2. Zamawiający jest upoważniony do: 

 potrącenia kary, o której mowa w ust. 1 z wynagrodzenia umownego Wykonawcy określonego w 

fakturze/rachunku za wykonanie przedmiotu zamówienia, na co Wykonawca wyraża zgodę, 

 dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli poniesiona szkoda przekracza 

należności. 

§ 10 

Dopuszczalne zmiany postanowień zawartej umowy oraz określenie tych zmian: 

1. Z powodu zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej, nie wynikającej z zamierzonego działania strony 

i nie powodującej roszczeń z tytułu tej pomyłki, 

2. W zakresie aktualizacji danych Wykonawcy poprzez zmianę w szczególności nazwy przedsiębiorstwa, 

zmianę adresu siedziby, zmianę formy prawnej Wykonawcy, 

3. W przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa odnoszących się do niniejszego 

zamówienia, 

4. Niniejsza umowa może ulec zmianie w przypadku zmniejszenia liczby uczestników szkolenia z przyczyn 

niezależnych od Zamawiającego i będącego wynikiem przerwania przez uczestnika szkolenia uczestnictwa 

w szkoleniu, którego nie można było przewidzieć w dniu zawarcia niniejszej umowy spowodowanego: 

 chorobą, w sytuacji gdy okoliczności te uniemożliwiają kontynuację przez uczestnika szkolenia udziału w 

zajęciach szkoleniowych skutkującą nieukończeniem szkolenia, 

 inną usprawiedliwioną lub nieusprawiedliwioną rezygnacją uczestnika ze szkolenia. 

5.  Realizacja niniejszej umowy może ulec zawieszeniu lub wypowiedzeniu w przypadku, gdy Instytucja 

Zarządzająca wstrzyma z jakichkolwiek przyczyn finansowanie projektu obejmującego szkolenia 

przeprowadzane przez Zamawiającego.  
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§ 11 

Wszelkie sprawy sporne związane z interpretacją i wykonaniem niniejszej Umowy, Strony będą starały się 

rozstrzygnąć w drodze negocjacji, a w przypadku nie dojścia do porozumienia w ciągu jednego miesiąca od dnia 

doręczenia w formie pisemnej informacji opisującej kwestie sporne na adres pocztowy danej Strony (zgodnie z 

danymi adresowymi Stron wskazanymi w preambule Umowy, dla rozstrzygnięcia sporu właściwy będzie sąd 

powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 12 

Osobami do kontaktu są: 

1. Ze strony Zamawiającego: ..................................... tel .......... e-mail ...............  

2. Ze strony Wykonawcy: ........................................ tel .......... e-mail .................  

 

§ 13 

Zmiany niniejszej Umowy będą dokonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  

 

§ 14 

 

1. Strony oświadczają, iż wszelką korespondencję związaną z realizacją niniejszej umowy należy kierować 

na adresy ich siedzib podane w preambule umowy. 

2. Strony zobowiązują się do wzajemnego powiadamiania o zmianie adresu pod rygorem uznania doręczenia 

pod wskazane w umowie adresy za skuteczne. 

3. Wykonawca oświadcza, że wszelkie rozliczenia wynikające z realizacji umowy będą dokonywane na 

konto wskazane przez Wykonawcę na fakturze/rachunku. 

                                                                            § 15 

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie, a dotyczących jej przedmiotu, mają zastosowanie przepisy 

Kodeksu Cywilnego  

                                                                            § 16 

 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

Integralną część umowy stanowią: 

1. Opis przedmiotu zamówienia. 

2. Formularz oferty wraz z załącznikami. 

3. Szczegółowy harmonogram szkoleń. 
 

 

 

 
…………………………………..                                                    …………………………………….. 
                 Wykonawca                                                                                                   Zamawiający 


