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I. Nazwa oraz adres Zamawiającego: 
 

1. nazwę oraz adres zamawiającego: 
Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Władysława Stanisława Reymonta 
ul. Reymonta 14 
96-200 Rawa Mazowiecka 

2. numer telefonu/faks: 0-46 814 46 36  
3. adres poczty elektronicznej: zsrrawa@wp.pl 
4. adres strony internetowej prowadzonego postępowania: 

http://www.zspreymont.edu.pl/ 
 

II. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz 
inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem  
o udzielenie zamówienia;  
Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z 
postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej: 
http://www.zspreymont.edu.pl/ 

 

III. Tryb udzielenia zamówienia: 
 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym, 
na podstawie art. 275 pkt. 1ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. 
U. z 2019r., poz. 2019 z póź. zm.) zwanej dalej Pzp lub Ustawą. 

 

IV. Informację, czy zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty  
z możliwością prowadzenia negocjacji  
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia 
negocjacji. 
 

V. Opis przedmiotu zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest realizacja kursów zawodowych w Zespole Szkół Ponadpodstawowych 
im. Władysława Stanisława Reymonta w ramach zadania pn.: "Inwestycja w edukację szansą na 
zawodowy sukces". Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 
realizowany przez Powiat Rawski/ Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. W. St. Reymonta w Rawie 
Mazowieckiej Działanie XI.03.01  Kształcenie zawodowe. Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do 
Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. W. St. Reymonta w Rawie Mazowieckiej. 
Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do niniejszej SWZ 
 
V.1 Liczba części zamówienia, na którą wykonawca może złożyć ofertę, lub maksymalna liczba części, 
na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu wykonawcy, oraz kryteria lub zasady, 
mające zastosowanie do ustalenia, które części zamówienia zostaną udzielone jednemu wykonawcy, 
w przypadku wyboru jego oferty w większej niż maksymalna liczbie części; 
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Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych. Zamówienie składa się z 3 części, każdy z 
wykonawców może złożyć ofertę na dowolną ilość części. 
 
V.2 Opis części zamówienia;  
Postępowanie realizowane jest w 3 częściach, w zakresie wykonania zadań: 
 
 
Część I 

Zad. 1. Kurs Excel w logistyce 
Zad. 2. Kurs Rachunkowość finansowa 
Zad. 3 . Kurs Programy komputerowe w pracy biurowej 
Zad. 4. Kurs Przedstawiciel handlowy 
Zad. 5. Kurs operatora wózków widłowych 
Zad. 6. Kurs ABC firmy 
 

Część II 
Zad.  1. Kurs prawa jazdy kat. B 
Zad.  2. Kurs prawa jazdy kat. T 
 

Część III 
Zad. 1. Szkolenie dla n-li z obsługi zakupionego sprzętu w ramach projektu 

 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla wszystkich części stanowi załącznik nr 1 do niniejszej 
SWZ. 
 

V.3 Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 

80530000-8: Usługi szkolenia zawodowego 
80411200-0: Usługi szkół nauki jazdy 
80533100-0: Usługi szkolenia komputerowego 

 

VI. Termin wykonania zamówienia: 

1. Część I 
Zad. 1. Kurs Excel w logistyce   I. 02.2021-06.2021 r; II. 09.2021-03.2022 r  
Zad. 2. Kurs Rachunkowość finansowa   I. 02.2021-06.2021 r; II. 09.2021-03.2022  r 
Zad. 3 . Kurs Programy komputerowe w pracy biurowej I. 02.2021-06.2021 r; II. 09.2021-03.2022 r  
Zad. 4. Kurs Przedstawiciel handlowy I. 02.2021-06.2021 r; II. 09.2021-03.2022 r  
Zad. 5. Kurs operatora wózków widłowych I. 02.2021-06.2021 r; II. 09.2021-03.2022 r 
Zad. 6. Kurs ABC firmy I. 02.2021-06.2021 r; II. 09.2021-03.2022 r. 
 

2. Część II 
Zad. 1. Kurs prawa jazdy kat. B  02.2021-06.2021 r 
Zad. 2. Kurs prawa jazdy kat. T I.  02.2021-06.2021 r; II. 09.2021-03.2022 
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3. Część III 

Zad. 1. Szkolenie dla n-li z obsługi zakupionego sprzętu w ramach projektu 02.2021-03.2022 r 

VII. Warunki udziału w postępowaniu 

1. Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, zamawiający określa warunek/warunki udziału w 
postępowaniu dotyczący/-e:  

 

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:  
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie 

 

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów:  

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 

 

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:  

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie 

 

4) zdolności technicznej lub zawodowej: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże że: 

Dla części I, II i III 

Wykonawca dysponuje co najmniej 2 trenerami/wykładowcami posiadającymi doświadczenie 
zawodowe w przeprowadzeniu min. usług/szkoleń w zakresie analogicznym do tematyki szkoleń    
( dot. wszystkich zadań łącznie ), Wykonawca lub trener posiada przygotowanie pedagogiczne lub 
uprawnienia do prowadzenia szkoleń/wykładów z ww. zadań. 

 
VIII. Podmiotowe środki dowodowe 

VIII.1 Dokumenty składane wraz z ofertą: 

1. Oferta składana jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci 

elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.  

2. Wykonawca dołącza oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków 
udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym ust. VII i XVIII SWZ. Oświadczenie to stanowi 

dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane podmiotowe 

środki dowodowe, wskazane w ust. VIII pkt. 2  SWZ. 

3. Oświadczenie składane jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci 
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym.  

4. Oświadczenie składają odrębnie:  

http://www.zspreymont.edu.pl/
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- wykonawca/każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 
W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia wykonawcy oraz 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców 
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu;  

- podmiot trzeci, na którego potencjał powołuje się wykonawca celem potwierdzenia spełnienia 
warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak 

podstaw wykluczenia podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, 

w jakim podmiot udostępnia swoje zasoby wykonawcy;  

 

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w  
ust. VII pkt. 1 ppkt. 4 niniejszej SWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do 
przedmiotowego zamówienia, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub 
sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego 
łączących go z nim stosunków prawnych.  

W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających 
zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te 
zdolności są wymagane.  

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, 
składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny 
podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie 
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.  

Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby musi potwierdzać, że stosunek łączący 
Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych 
zasobów oraz określać w szczególności:  

• zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby,  

• sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu 
udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;  

• czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca 

polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, 

kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których 

wskazane zdolności dotyczą.  

Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby 
zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na 
wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, oraz zbada, czy nie 
zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem 
Wykonawcy.  

Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z wykonawcą, 
który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez 

http://www.zspreymont.edu.pl/
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zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za 
nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.  
Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu 
udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w 
postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający zażąda, 
aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym 
podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w 
postępowaniu.  

Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub 
sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w 
danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.  

- podwykonawcy, na których zasobach wykonawca nie polega przy wykazywaniu spełnienia 
warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw 
wykluczenia podwykonawcy.  

Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia na roboty budowlane lub usługi 
podwykonawcy/podwykonawcom. Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na 
obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.  

Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, 
Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 
podwykonawcom i podania przez Wykonawcę nazw firm podwykonawców, o ile są już znane, 
zgodnie z tabelą w „Formularzu oferty” (Załącznik nr 2 do SWZ).  

5. Samooczyszczenie – w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 i 6 lub art. 109 

ust. 1 pkt 2-5 i 7-10 ustawy Pzp, wykonawca nie podlega wykluczeniu jeżeli udowodni 

zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:  

1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, 
wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez 

zadośćuczynienie pieniężne;  

2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub 

swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, 

aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania 

lub zamawiającym;  

3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla 

zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu 

postępowaniu, w szczególności:  

a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za 
nieprawidłowe postępowanie wykonawcy,  

b) zreorganizował personel,  

c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,  

http://www.zspreymont.edu.pl/
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d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania 
przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,  

e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za 

nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.  

Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności są wystarczające do 

wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, 

a jeżeli uzna, że nie są wystarczające, wyklucza wykonawcę.  

6. Do oferty wykonawca załącza również:  

a)Pełnomocnictwo    

• Gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, wykonawca, 
który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument 

pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia 
oferty i podpisania umowy.   

• W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wykonawcy 

zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego 

będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

tych wykonawców należy załączyć do oferty.   
Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty i powinno zawierać w szczególności 
wskazanie: 

- postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, 

- wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych 
z nazwy z określeniem adresu siedziby,  

- ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.  

Wymagana forma:  

Pełnomocnictwo powinno zostać złożone w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej 
opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym.   
Dopuszcza się również przedłożenie elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z 
oryginałem przez notariusza, tj. podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby 
posiadającej uprawnienia notariusza.  
 

b)Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia  

• Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, spośród których tylko jeden 

spełnia warunek dotyczący uprawnień, są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z 
którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni 

wykonawcy.  

• Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach 
tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te 

zdolności są wymagane. W takiej sytuacji wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty 
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oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają 

poszczególni wykonawcy.  

 

Wymagana forma:  

Wykonawcy składają oświadczenia w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej 
podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania 
wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla 
formy organizacyjnej lub innym dokumencie.  

c) Formularz cenowy (załącznik nr 3 do SWZ)  

Wymagana forma: 

Formularz musi być złożony w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej 
podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania 
wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla 
formy organizacyjnej lub innym dokumencie.  

d) Zobowiązanie podmiotu trzeciego  

• Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby lub inny podmiotowy środek dowodowy 
potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby 
gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:  

- zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;  

- sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu 
udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;  

- czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca 

polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, 

kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których 
wskazane zdolności dotyczą.  

Wymagana forma:  

Zobowiązanie musi być złożone w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej 
podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania 
wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla 
formy organizacyjnej lub innym dokumencie.  
 

e) Wykaz rozwiązań równoważnych – wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, 

jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone 

przez zamawiającego. W takim przypadku wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań 

równoważnych z jego opisem lub normami. 
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Wymagana forma:  

Wykaz musi być złożony w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem 
zaufanym, lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawców zgodnie 
z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej 
lub innym dokumencie.  

f) Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa – w sytuacji, gdy oferta lub inne dokumenty składane 

w toku postępowania będą zawierały tajemnicę przedsiębiorstwa, wykonawca, wraz z 

przekazaniem takich informacji, zastrzega, że nie mogą być one udostępniane, oraz wykazuje, że 

zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 

16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.  

 

Wymagana forma:  

Dokument musi być złożony w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej 
podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania 
wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla 
formy organizacyjnej lub innym dokumencie.  

g) Formularz oferty (załącznik nr 2 do SWZ) – w tym dokumencie wykonawca składa oświadczenie 
w zakresie: spełnienia wymogów RODO i podwykonawców  

 

Wymagana forma:  

Dokument musi być złożony w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej 
podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania 
wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla 
formy organizacyjnej lub innym dokumencie.  

VIII.2 Dokumenty składane na wezwanie: 

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia Zamawiający żąda złożenia podmiotowych środków 

dowodowych na potwierdzenie: 

1) braku podstaw wykluczenia:  

2) spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w formie określonej 

w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia  

23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych 

dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy  

(Dz. U. z 2020 r. poz. 2415).   

2. Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty 
wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym 

terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych 
środków dowodowych potwierdzających:  

http://www.zspreymont.edu.pl/
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     - brak podstaw wykluczenia;  

1) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do 
tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który 
złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od 

innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, zgodnie ze wzorem 

stanowiącym załącznik nr 9 do SWZ;  

2) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji 
o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 
rejestru lub ewidencji;  

a) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentu jak wyżej, składa dokument lub dokumenty wystawione w 

kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że 

nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza 
likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie 

jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z 

podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.  

b) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o 

których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio 
oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego 

reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod 
przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 

nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub 

administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, 
właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy.  

c) Dokumenty/oświadczenia, o których mowa w ww. a) i b) powinny być wystawione nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.  

 -  spełnianie warunków udziału w postępowaniu:  

1) Wykazu osób, zgodnego ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ, skierowanych 

przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, spełniających wymagania 

określone w ust. VII pkt. 1 ppkt. 4 SWZ wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania 

zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz 
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.  

3. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie 

zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania, w tym na etapie składania 

http://www.zspreymont.edu.pl/
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ofert podlegających negocjacjom lub niezwłocznie po ich złożeniu, wezwać wykonawców do 

złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich 

złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień ich 

złożenia.  

4. Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki 
dowodowe nie są już aktualne, zamawiający może w każdym czasie wezwać wykonawcę lub 

wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, 

aktualnych na dzień ich złożenia.  

5. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je 
uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów 

publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 
podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym 

mowa w art. 125 ust. 1, dane umożliwiające dostęp do tych środków.  

6. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które 
Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i 

aktualność.  

7. Podmiotowe środki dowodowe sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z 

tłumaczeniem na język polski.  

8. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia należy przekazać 

Zamawiającemu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej określonych w ust. X SWZ, w 

zakresie i w sposób określony w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 

r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla 
dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452), zgodnie z poniższą 
Tabelą nr 1 Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, 

które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich 

prawidłowość i aktualność.  

IX. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną 
wprowadzone do treści tej umowy 

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone 
do treści tej umowy, określone zostały w załączniku nr 4 do SWZ – wzór umowy. 

X. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie 
komunikował się z wykonawcami, oraz informacje  
o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania  
i odbierania korespondencji elektronicznej;  

 
1. Informacje ogólne dotyczące sposobu porozumiewania się Zamawiającego  

z Wykonawcami: 

http://www.zspreymont.edu.pl/
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1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia  komunikacja między Zamawiającym  
a Wykonawcami odbywa się przy użyciu mini portalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu 
https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem, iż oferta musi 
zostać złożona przy użyciu miniPortalu. 

2) Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:  
Anna Segrecka, tel. 46 814 4636, email: projekt2reymont@gmail.com,  

 
3) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma 
dostęp do  formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do 
komunikacji. 

4) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, 
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich 
użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania  
z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.  

5) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: 
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.  

6) Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, 
oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji 
przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. 

7) Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii 
dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi  
w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020r. w sprawie sposobu 
sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów 
elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra 
Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie podmiotowych środków 
dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od 
wykonawcy (Dz. U. 2020 poz. 2415). 

8) Identyfikator postępowania dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępne są na 
Liście wszystkich postępowań na miniPortalu oraz poniżej: 

950f1065-7cdf-46de-9fd7-c39298cd0257 
 

2. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami w zakresie skutecznego złożenia 

oferty w niniejszym postępowaniu: 

1) Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania 
oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. 
Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców 
na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty Wykonawca 
zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie 
korespondencja związana z postępowaniem. Zamawiający zastrzega, iż złożenie oferty w 
innej formie elektronicznej będzie skutkowało odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 
ust. 1 pkt 6ustawyPZP. 

http://www.zspreymont.edu.pl/
https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal
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2) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w 
formacie danych *.doc, *docx, *pdf i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania 
(deszyfrowania) oferty opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortalu. Ofertę należy 
złożyć w oryginale.  

3) Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 
2020 r. poz. 1913), wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje 
je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem 
polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami 
stanowiącymi jawną część należy ten plik skompensować do jednego pliku w formacie *zip.  

4) Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za 
pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego 
na ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został 
opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu. 

5) Wykonawca po upływie terminu do składania ofert wskazanego w niniejszej SWZ nie może 
skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty. 

 
3. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami w zakresie skutecznego złożenia 

zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów 
lub oświadczeń oraz innych informacji w niniejszym postępowaniu (nie dotyczy składania ofert i 
wniosków wskazanych w pkt 8) 2 SWZ): 
1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym  

a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż wskazane w pkt 
8) 2 SWZ), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za 
pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego 
przez miniPortal (Formularz do komunikacji). We wszelkiej korespondencji związanej z 
niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia 
(BZP, TED lub ID postępowania),  

2) Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty 
elektronicznej email pod adresem e-mail: projekt2reymont@gmail.com 

 
XI. Informacje o sposobie komunikowania się zamawiającego z wykonawcami w inny sposób niż 

przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w przypadku zaistnienia jednej z sytuacji 
określonych w art. 65 ust. 1, art. 66 i art. 69:  

 
Nie dotyczy. 

 
XII. Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z wykonawcami: 

 
Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:  
Anna Segrecka, tel. 46 814 46 36, email: projekt2reymont@gmail.com 
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XIII. Termin związania ofertą: 
 
1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 10.03.2021 r. 

2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania 
ofertą określonego w SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania oferta zwraca się 
jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany 
przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni. 

3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez 
Wykonawcę pisemnego(tj. wyrażonego przy użyciu wyrazów, cyfr lub innych znaków pisarskich, 
które można odczytać i powielić) oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu 
związania ofertą. 

 
XIV. Opis sposobu przygotowania oferty: 

 
1. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami powinna być sporządzona przez 

wykonawcę według treści postanowień niniejszej SWZ oraz według treści formularza oferty i jego 
załączników, w szczególności oferta winna zawierać: 

1) wypełniony i podpisany formularz oferty wraz z co najmniej następującymi załącznikami 
(wypełnionymi i uzupełnionymi lub sporządzonymi zgodnie z ich treścią): 

a) oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania – w przypadku 
wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu 
wykluczeniu składa każdy z Wykonawców, 

b) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 
c) indywidualną kalkulację ceny oferty, uwzględniającą wymagania i zapisy SWZ, w 

szczególności Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich tabel cenowych 
zawartych w załączniku 3 do formularza oferty, 

d) oryginał pełnomocnictwa (pełnomocnictw), notarialnie poświadczoną kopię lub kopię 
poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osoby umocowane, o ile oferta będzie 
podpisana przez pełnomocnika 

2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na realizację całości przedmiotu zamówienia w 
formie w elektronicznej tj. opatrzonej elektronicznym podpisem kwalifikowanym lub w postaci 
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.  

3. Dopuszcza się możliwość składania jednej oferty przez dwa lub więcej podmiotów 
z uwzględnieniem postanowień art. 58 ustawy PZP. 

4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia zgodnie z art.58 ustawy PZP. 
Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających 
się o udzielenie zamówienia publicznego. 

5. Wymaga się aby oferta wraz ze wszystkimi załącznikami była podpisana przez osoby uprawnione 
do reprezentowania Wykonawcy.  

6. W przypadku składania ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia lub w sytuacji reprezentowania Wykonawcy przez pełnomocnika do oferty winno być 
dołączone pełnomocnictwo w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. Wraz z 
pełnomocnictwem powinien być złożony dokument potwierdzający możliwość udzielania 
pełnomocnictwa. Pełnomocnictwa sporządzone w języku obcym Wykonawca składa wraz 
z tłumaczeniem na język polski. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale 
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w takiej samej formie, jak składana oferta (t.j. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej 
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie 
elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w 
formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 
lutego 1991 r.  - Prawo  o notariacie (Dz. U. 2020 poz. 1192 z późn. zm.), które to poświadczenie 
notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu 
pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, 
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa 
nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego 

7. Oferta musi być napisana w języku polskim. 
8. Jeżeli wykonawca składając ofertę, zastrzega sobie prawo do nie udostępnienia innym 

uczestnikom postępowania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, musi to wyraźnie wskazać w ofercie, poprzez 
złożenie stosownego oświadczenia zawierającego wykaz zastrzeżonych dokumentów i wykazanie 
iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa. Dokumenty opatrzone klauzulą; 
„Dokument zastrzeżony” winny być załączone łącznie z oświadczeniem, o którym mowa powyżej 
na końcu oferty. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. w art. 222 ust. 
5 ustawy PZP. 

9. Zaleca się, aby wszystkie karty oferty wraz z załącznikami były jednoznacznie ponumerowane oraz 
aby wykonawca sporządził i dołączył spis treści oferty. 

10. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca. 
 

XV. Sposób oraz termin składania ofert: 
 
1. Oferty należy składać na zasadach opisanych w ust. X SWZ. 
2. Oferty należy składać w terminie do dnia 17.02.2021 r.  do godziny 14.00 
 

XVI. Termin otwarcia ofert: 
 
1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.02.2021 r., o godzinie 14.15 
2. W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert 

w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu 
awarii. 

3. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania. 

4. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 

5. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po 
zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do 
odszyfrowania.  

6. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania informacje o których mowa w art. 22 ust. 5 pkt. 1 i 2 ustawy Pzp. 

7. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzania jawnej sesji otwarcia ofert z udziałem wykonawców, 
jak też transmitowania sesji otwarcia za pośrednictwem elektronicznych narzędzi do przekazu 
wideo on- line. 
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XVII. Podstawy wykluczenia wykonawców. 

1. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia, na podstawie art. 108 ust. 1 PZP,  
wykonawcę:  

1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:  
a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie 
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 KK,  
b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a KK,  
c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a KK lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z 25.6.2010 r. 
o sporcie, 
d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a KK, 
lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia 
pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 KK,  
e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 KK, lub mające na celu 
popełnienie tego przestępstwa,  
f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi cudzoziemców, o którym 
mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z 15.6.2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy 
cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
(Dz.U. poz. 769),  
g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 KK, przestępstwo 
oszustwa, o którym mowa w art. 286 KK, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, 
o których mowa w art. 270–277d KK, lub przestępstwo skarbowe,  
h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z 15.6.2012 r. o skutkach powierzania 
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej  
– lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;  
2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki 
w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub 
komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym 
mowa w pkt 1;  
3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o 
zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub 
zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania 
ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub 
zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty 
tych należności;  
4) wobec którego orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;  
5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca 
zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w 
szczególności, jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 16.2.2007 
r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub 
wnioski niezależnie od siebie;  

http://www.zspreymont.edu.pl/


 
Projekt nr RPLD.11.03.01-10-0042/19 pn. ”Inwestycja w edukację szansą na zawodowy sukces” 

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 

 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Władysława Stanisława Reymonta 
ul. Reymonta 14, 96-200 Rawa Mazowiecka 

tel./fax 46 814-46-36, www.zspreymont.edu.pl 
 17 

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 Pzp, doszło do zakłócenia konkurencji 
wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z 
wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 16.2.2007 r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być 
wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia. 

2. Stosownie do treści art. 109 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę: 
1) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza 

likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest 
zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej 
procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;  

2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego 
uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego 
niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie 
wykazać za pomocą stosownych dowodów;  

3) który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub 
nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie 
wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co 
doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania 
zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady;  

3. Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby 
Zamawiający zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały 
przewidziane względem Wykonawcy. 

4. W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia zamawiający bada, 
czy nie zachodzą podstawy wykluczenia wobec każdego z tych wykonawców. 

 
XVIII. Sposób obliczenia ceny. 

 
1. Cenę oferty Wykonawca wpisuje w ofercie wg Załącznika  Nr 2 do SIWZ. 
2. Cena oferty stanowi wartość umowy za wykonanie przedmiotu zamówienia w całym zakresie.  
3. Cena brutto (z VAT) oferty musi być podana cyfrą i słownie, wyrażona w złotych polskich w 

zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (grosze). 
4. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w SWZ, zobowiązany jest w 

cenie brutto ująć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania 
przedmiotu zamówienia, zgodnie z warunkami wynikającymi z zamówienia.  

5. Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić, nie 
prowadzi się negocjacji w sprawie ceny. 

6. Cena oferty obejmuje wszelkie nakłady i koszty, w tym podatek VAT  
w obowiązującej wysokości, jakie poniesie Wykonawca w związku z realizacją zamówienia.  

7. W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną ryczałtową podaną cyfrowo a słownie, jako wartość 
właściwa zostanie przyjęta cena ryczałtowa podana słownie. 

8. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u 
Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, 
Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od 
towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim 
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przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować Zamawiającego, że 
wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, 
wskazując nazwę (rodzaj) towaru, których dostawa będzie prowadzić do jego powstania, oraz 
wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

9. Zamawiający poprawia w ofercie: 
1) oczywiste omyłki pisarskie, 
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek - w szczególności polegające na błędnych obliczeniach 
matematycznych (mnożenie, dodawanie), a w konsekwencji wprowadzonych w ten 
sposób zmian Zamawiający poprawi końcową wartość oferty. Przy poprawianiu omyłek 
Zamawiający zawsze za prawidłową uzna cenę jednostkową netto. 

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją warunków zamówienia, 
niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym 
Wykonawcę, którego oferta została poprawiona 

10. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą dokonywane w polskich złotych. 
 

XIX. Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów, i sposobu oceny ofert;  
 

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w 
kryteriach: 

Cena – 60% (max. 60 pkt) 

Doświadczenie Wykonawcy – 40% (max. 40 pkt) 

Kryterium nr 1 – cena 

Ocena ofert wg kryterium nr 1 będzie prowadzona według poniższego wzoru:                

 cena oferty najtańszej 
C = ..............................................   x 100 x 60%                
cena oferty badanej 

W zakresie kryterium nr 1 do porównania i oceny ofert brana będzie pod uwagę cena oferty brutto.  

Kryterium nr 2 – doświadczenie Wykonawcy 

Liczba szkoleń o tematyce analogicznej do tematyki szkolenia  (w wymiarze godzinowym zbliżonym do 
przedmiotu zamówienia +/- 10%) dla zadania w ramach którego składana jest oferta, 
przeprowadzonych w okresie ostatnich trzech lat (jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – 
w tym czasie). W zakresie kryterium nr 2 do porównania i oceny ofert brana będzie pod uwagę liczba 
szkoleń podana w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 2) w wymiarze godzinowym analogicznym do 
poszczególnych części zamówienia których dotyczy oferta. Wykonawca nie będzie liczył do kryterium 
punktowego obligatoryjnych dwóch szkoleń o tematyce tożsamej.  
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Liczba przyznanych punktów: 

2 szkolenia –  10 pkt 

3 szkolenia – 20 pkt 

4 szkolenia – 30 pkt 

5 szkoleń - 40 pkt 

Ocena zostanie dokonana na podstawie informacji zamieszczonych przez Wykonawcę  w Załączniku nr 
7 – Doświadczenie Wykonawcy   

Na ocenę składa się suma punktów z poszczególnych kryteriów oceny. 

Punktacja przyznana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do 2 miejsc 
po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę. Zamawiający udzieli 
zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie odpowiadać wszystkim wymaganiom z OPZ oraz SWZ 
i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu  o podane kryteria wyboru. 

Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że 2 lub więcej 
ofert przedstawia taki sam bilans ceny oraz pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający dokona 
wyboru oferty, zgodnie z art. 248 Ustawy PZP.  

XX. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego 

 

1. Zamawiający zawiera umowę, w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 
577 Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 
najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 

2. Zamawiający może zawrzeć umowę, w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 
terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono 
tylko jedną ofertę. 

3. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest do zawarcia umowy zgodnie 

z Istotnymi Postanowieniami Umowy, które stanowią Załącznik nr 4 do SWZ. Umowa 

zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej oferty. 

4. Przed zawarciem Umowy Wykonawca zobowiązany jest przedstawić umowę regulującą 

współpracę podmiotów występujących wspólnie (o ile występują).  

5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może dokonać 
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ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców 

albo unieważnić postępowanie. 

XXI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy. 
1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli̇ ma lub miał interes w uzyskaniu 

zamówienia oraz poniósł ́ lub może ponieść ́ szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającegǫ 
przepisów ustawy Pzp. 

2. Odwołanie przysługuje na: 
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia,́ w tym na projektowane postanowienie umowy; 
2) zaniechanie czynnoścí w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający̨ był 

obowiązany̨ na podstawie ustawy Pzp. 
3. Odwołanie wnosi się  do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie 

elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym. 
4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, 

o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania 
odwoławczego przysługuje skarga do sadu. Skargę ̨wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za 
pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 

5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki 
ochrony prawnej” ustawy Pzp. 

 
XXII. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych;  

Postępowanie realizowane jest w 3 częściach, w zakresie wykonania zadań: 
 
Część I 
Zad. 1. Kurs Excel w logistyce 
Zad. 2. Kurs Rachunkowość finansowa 
Zad. 3 . Kurs Programy komputerowe w pracy biurowej 
Zad. 4. Kurs Przedstawiciel handlowy 
Zad. 5. Kurs operatora wózków widłowych 
Zad. 6. Kurs ABC firmy 
 
Część II 
Zad.  1. Kurs prawa jazdy kat. B 
Zad.  2. Kurs prawa jazdy kat. T 
 
Część III 
Zad. 1. Szkolenie dla n-li z obsługi zakupionego sprzętu w ramach projektu 
 

XXIII. Liczba części zamówienia, na którą wykonawca może złożyć ofertę, lub maksymalna liczba 
części, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu wykonawcy, oraz kryteria 
lub zasady, mające zastosowanie do ustalenia, które części zamówienia zostaną udzielone 
jednemu wykonawcy, w przypadku wyboru jego oferty w większej niż maksymalna liczbie 
części;  
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Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych. Zamówienie składa się z 3 części, każdy z 
wykonawców może złożyć ofertę na dowolną ilość części. 
 
 

XXIV. Informacje dotyczące ofert wariantowych, w tym informacje o sposobie przedstawiania ofert 
wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli 
zamawiający wymaga lub dopuszcza ich składanie;  

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 

XXV. Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których 
mowa w art. 95;  

Zamawiający nie stawia wymagań. 
 

XXVI. Wymagania w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2, jeżeli 
zamawiający przewiduje takie wymagania;  

Nie dotyczy. 
 

XXVII. Informację o zastrzeżeniu możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez 
wykonawców, o których mowa w art. 94, jeżeli zamawiający przewiduje takie wymagania;  

Nie dotyczy. 
 

XXVIII. Wymagania dotyczące wadium, w tym jego kwotę w wysokości nie większej niż 1,5% wartości 
zamówienia, jeżeli zamawiający przewiduje obowiązek wniesienia wadium;  

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
 

XXIX. Informację o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8, jeżeli 
zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień; 

Zamawiający  nie przewiduje udzielenia  zamówień o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8. 
 

XXX. Informacje dotyczące przeprowadzenia przez wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez 
niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131 ust. 2, 
jeżeli zamawiający przewiduje możliwość albo wymaga złożenia oferty po odbyciu wizji lokalnej 
lub sprawdzeniu tych dokumentów;  

Nie dotyczy. 
 

XXXI. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między 
zamawiającym a wykonawcą, jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych;  

Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych. 
 

XXXII. Informacje dotyczące zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający przewiduje 
ich zwrot; 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
 

XXXIII. Informację o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań, jeżeli 
zamawiający dokonuje takiego zastrzeżenia zgodnie z art. 60 i art. 121;  
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Nie dotyczy 
 

XXXIV. Maksymalną liczbę wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli 
zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej;  

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
 

XXXV. Informację o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 
elektronicznej wraz z informacjami, o których mowa w art. 230, jeżeli zamawiający przewiduje 
aukcję elektroniczną;  

Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej. 
 

XXXVI. Wymóg lub możliwość złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia 
katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 93;  

Zamawiający nie przewiduje złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub 
dołączenia katalogów elektronicznych do oferty. 
 

XXXVII. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli zamawiający je 
przewiduje. 

Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 

XXXVIII. Obowiązek informacyjny dla osób fizycznych startujących w przetargach w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych 

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

Władysława Stanisława Reymonta w Rawie Mazowieckiej (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: 
ul. Reymonta 14, 96-200 Rawa Mazowiecka. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, 
za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Reymonta 14, 96-200 Rawa Mazowiecka lub drogą e-
mailową pod adresem: zsrrawa@wp.pl; 

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod 
adresem mailowym:iodo.zsp.rawa@wp.pl; 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie: 
e) ustawa z 11.9.2019 r. – Prawo zamówień publicznych; 
f) ustawa z 27.8.2009 r. o finansach publicznych; 
g) ustawa z 14.7.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach; 
h) art. 6 pkt.1 lit. c RODO  
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Realizacja kursów 
zawodowych w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. W. St. Reymonta w Rawie Mazowieckiej” 
w ramach zadania pn.: „Inwestycja w edukację szansą na zawodowy sukces” prowadzonym w 
trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt. 1. Ustawy  z dnia 11 września 2019r. Prawo 
Zamówień publicznych; 
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2) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 11 
września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z póź. zm.), dalej 
„ustawa Pzp”;   

3) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 
4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy 
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

4) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących 
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych 
danych wynikają z ustawy Pzp;   

5) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

6) posiada Pani/Pan: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; 
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;   
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 
7) nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  
 

   Załączniki do SIWZ: 

Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ), 
Załącznik nr 2 – Formularz oferty,  
Załącznik nr 3 – Formularz cenowy, 
Załącznik nr 4 – Wzór umowy, 
Załącznik nr 5 – Wykaz wykonanych usług, 
Załącznik nr 6 – Wykaz kadry, 
Załącznik nr 7 – Doświadczenie wykonawcy, 
Załącznik nr 8 - Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 
września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  
Załącznik nr 9 - Oświadczenie o braku przynależności bądź przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej  
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