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Nazwa i adres Zamawiającego. 

 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Władysława Stanisława Reymonta 
ul. Reymonta 14 
96-200 Rawa Mazowiecka 
tel. 0-46 814 46 36 
e-mail: zsrrawa@wp.pl 

I. Tryb udzielenia zamówienia. 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 

kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą 

Pzp”. 

 

II. Opis przedmiotu zamówienia. 
Przedmiotem zamówienia jest Dostawa wyposażenia pracowni szkolnych 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 Załącznikach nr 1, 1a, 1b 
 

1. Zamówienie składa się z 3 części 

Część I – Meble i rolety  

Część II – Pomoce dydaktyczne 

Część III - Podręczniki 

 

Dla części I Każdy z Wykonawców ma możliwość dokonania wizji lokalnej w celu sprawdzenia 

warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu oraz w zakresie 

skalkulowania ceny przez Wykonawcę. 

 

2. Kody CPV, pod którym sklasyfikowano przedmiot zamówienia 

39515410-2 Rolety wewnętrzne, 39160000-1 Meble szkolne, 39162100-6 Pomoce 
dydaktyczne, 22111000-1 Podręczniki szkolne, 30124000-4 Części i akcesoria do maszyn 
biurowych, 30192000-1 Wyroby biurowe 

 

III. Termin wykonania zamówienia. 

http://www.zspreymont.edu.pl/
mailto:zsrrawa@wp.pl
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/rolety-wewnetrzne-4928
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/pomoce-dydaktyczne-4742
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/czesci-i-akcesoria-do-maszyn-biurowych-1712
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/wyroby-biurowe-1793
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Zadanie należy wykonać w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy ( termin dostawy jest jednym z 

kryteriów ) 

 

IV. Warunki udziału w postępowaniu. 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz 

spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

1) Sytuacji finansowej lub ekonomicznej: posiadają środki finansowe lub zdolność kredytowa na 

kwotę co najmniej równą wartości składanej oferty dla każdej części oddzielnie.  

2. Zamawiający oceni spełnianie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów, 

o których mowa w pkt. VII. 

3. Wykonawca, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, może polegać 

na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 

podmiotów, pod warunkiem, że udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie 

dysponował zasobami tych podmiotów. W przypadku polegania na zasobach innego podmiotu 

w zakresie zdolności technicznej i zawodowej wykonawca musi zapewnić bezpośredni udział 

podmiotu trzeciego w realizacji zamówienia. 

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

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

przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za 

nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja podmiotu, na którego zdolności 

wykonawca się powołuje, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału 

w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, 

aby wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

2) zobowiązał się do osobistego wykonania zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub 

zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o której mowa w pkt V.1.1). 

6. W przypadku wykonawców występujących wspólnie warunki udziału w postępowaniu z zakresu 

zdolności technicznej lub zawodowej zostaną uznane za spełnione, jeżeli poszczególny warunek, 

oznaczony literą lub tiretem, zostanie spełniony w całości przez co najmniej jednego 

z wykonawców.  

V. Podstawy wykluczenia. 

1. Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu wykonawców, którzy: 

1) podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23; 

2) w sposób zawiniony poważnie naruszyli obowiązki zawodowe, co podważa ich uczciwość, 

w szczególności gdy wykonawcy w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa 

nie wykonali lub nienależycie wykonali zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za 

pomocą stosownych środków dowodowych (art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp); 

3) którzy, z przyczyn leżących po ich stronie, nie wykonali albo nienależycie wykonali w istotnym  

http://www.zspreymont.edu.pl/
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stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą 

z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp, co doprowadziło do 

rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania (art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp). 

2. Wykluczenie nastąpi, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą 

do  

wykluczenia. 

3. Zamawiający może nie wykluczyć wykonawcy na podstawie powyższych przesłanek, jeśli ten 

przedstawi dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego  

rzetelności, w szczególności przedstawi wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz  

udowodni podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są 

odpowiednie dla zapobiegania dalszemu, nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. 

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału 

w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. 

1. Do oferty wykonawca musi dołączyć: 

1) załącznik cenowy do części, na którą składa ofertę 

2) oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia  

3) pełnomocnictwo, o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy Pzp; 

4) w przypadku powoływania się na zasoby podmiotu trzeciego zobowiązanie tego podmiotu do 

udostępnienia swoich zasobów, zawierające: 

a) zakres dostępnych zasobów, 

b) sposób wykorzystania zasobów przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 

c) zakres i udział podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 

d) informację czy podmiot, na którego zdolności wykonawca się powołuje w zakresie 

warunków udziału dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 

zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą; 

5) pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie w sytuacji, gdy 

wykonawca składa ofertę przez ustanowionego pełnomocnika. 

6) W zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej – informację banku lub spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo – kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych 

lub zdolność kredytową wykonawcy w okresie nie wcześniejszym niż 2 miesiące przed 

upływem terminu składania ofert. 

 

2. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa 

w art. 86 ust. 5 należy przekazać oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej 

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

oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie 

prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku 

wykonawców występujących wspólnie oświadczenie musi złożyć każdy z wykonawców oddzielnie. 

3. Na wezwanie Zamawiającego wykonawca dostarczy: 

http://www.zspreymont.edu.pl/
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1) zamawiający w toku badania oferty może zażądać od wykonawcy dostarczenia listy 

proponowanych elementów zamówienia i/lub kart katalogowych, certyfikatów, deklaracji i 

atestów wymienionych w OPZ, numerów seryjnych/katalogowych produktów umożliwiających 

identyfikację elementów zamówienia u producenta lub dystrybutora 

4. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty będą budzić 

wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się: 

1) bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane dostawy lub usługi 

były wykonane lub są wykonywane o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie; 

2) do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym miejsca zamieszkania ma osoba, której 

dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 

5. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających  

powyższe okoliczności, jeżeli: 

1) Zamawiający posiada już takie dokumenty, o ile są aktualne, o czym wykonawca poinformuje 

Zamawiającego poprzez wskazanie nazwy wcześniejszego postępowania lub ewentualnie 

numeru sprawy, lub 

2) są dostępne w formie elektronicznej za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, 

o czym wykonawca poinformuje Zamawiającego poprzez wskazanie adresu strony. 

VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami. 

1. Osobą wyznaczoną do porozumiewania się z wykonawcami jest p. Ewa Kalinowska 

2. Komunikacja między Zamawiającym a wykonawcą odbywa się w języku polskim, za pomocą jednej 

lub kilku niżej wymienionych form, przy użyciu znaku sprawy 774/2020 

1) faksem na numer    46 814 4636 

2) pocztą elektroniczną na adres: projekt2reymont@gmail.com 

3) pocztą tradycyjną na adres: 96-200 Rawa Mazowiecka ul Reymonta 14 w godzinach od 8.00-

14.00 

3. Zamawiający zastrzega, że za pośrednictwem operatora pocztowego, posłańca lub osobiście mają 

być złożone następujące dokumenty: 

1) oferta – pod rygorem nieważności w formie pisemnej, w oryginale; 

2) oświadczenie o przynależności lub nie do grupy kapitałowej, w oryginale; 

3) oświadczenia i dokumenty dla wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku 

podstaw do wykluczenia, w formie zgodnej z postanowieniami § 14 rozporządzenia w sprawie 

dokumentów oraz zgodnie z wezwaniem Zamawiającego; 

4) pełnomocnictwa w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem notarialnie lub 

przez osoby udzielające pełnomocnictwa; 

5) zobowiązanie podmiotów trzecich w formie pisemnej, w oryginale. 

4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli 

wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na dwa dni przed upływem terminu składania ofert, 

pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż 

do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

VIII. Wymagania dotyczące wadium. 

http://www.zspreymont.edu.pl/
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Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

IX. Termin związania ofertą. 

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni, przy czym bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

X. Opis sposobu przygotowania ofert. 

1. Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem oraz złożeniem oferty ponosi wykonawca, niezależnie 

od wyniku postępowania. 

2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, a jej treść musi odpowiadać treści SIWZ. 

3. Oferta powinna być napisana w sposób trwały i czytelny oraz podpisana przez osobę upoważnioną 

do reprezentowania wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości 

odpowiadającej cenie oferty. 

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, na której umieszczona będzie nazwa i adres 
Zamawiającego, nazwa i adres wykonawcy oraz dopisek: 

 
„Dostawa wyposażenia pracowni szkolnych w Zespole Szkół Ponadpodstawowych 

im. W. St. Reymonta w Rawie Mazowieckiej w ramach zadania pn.: 
"Inwestycja w edukację szansą na zawodowy sukces" 

 
oraz „Nie otwierać przed  18.12.2020 r przed godz. 10.15” 

4. Zaleca się, aby:  

1) cała oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana, 

zszyta) uniemożliwiając jej samoistną dekompletację;  

2) wszystkie strony były ponumerowane; 

3) poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) były parafowane własnoręcznie przez 

osobę podpisującą ofertę; 

4) informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez wykonawcę złożone  

5) w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa” lub spięte 

(zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego 

wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie 

oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez 

zastrzeżeń. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa 

w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako 

bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 r. (sygn. III CZP 

74/05) ich odtajnieniem. 

5. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie 

art. 90 ustawy Pzp, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji wykonawcy będzie 

przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie 

Zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego 

zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

6. Oferta, przed upływem terminu do jej złożenia, może zostać: 
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1) zmieniona, poprawiona, zmodyfikowana bądź uzupełniona pod warunkiem, że Zamawiający 

otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. 

Zawiadomienie powinno w sposób jednoznaczny wskazywać co jest zmienione, poprawione 

itp. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak 

oferta, przy czym na kopercie należy dopisać słowo „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” 

zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po 

stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty; 

2) wycofana pod warunkiem, że Zamawiający przed upływem terminu do składania ofert otrzyma 

pisemny wniosek o wycofanie złożonej oferty. Wniosek musi być podpisany przez osoby 

uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy wymienione w dokumencie 

rejestrowym, a w przypadku podpisania wniosku przez inną osobę należy dołączyć stosowne 

pełnomocnictwo do wykonania tej czynności. Wzór formularza wniosku o wycofanie oferty 

stanowi załącznik do SIWZ. Ofertę wycofaną Zamawiający zwróci wykonawcy niezwłocznie po 

otwarciu ofert w sposób wskazany we wniosku. 

7. Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie 

spełniania warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, 

Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia wszczęcia 

postępowania. 

8. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy 

Pzp.) zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp). Wszelkie niejasności i wątpliwości 

dotyczące treści zapisów w SIWZ należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem 

składania ofert w trybie przewidzianym w pkt VIII niniejszej SIWZ. 

XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. W. 

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

18.12.2020 r do godz. 10.00 

2. Otwarcie ofert odbędzie się 18.12.2020 r o godz. 10.15. Wykonawcy, którzy zechcą być obecni 

podczas otwarcia ofert, proszeni są o obecność w siedzibie Zamawiającego na co najmniej 5 minut 

przed godziną otwarcia(z zachowaniem aktualnych wytycznych sanitarnych w sprawie Covid-19, 

dotyczących spotkań służbowych). 

3. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która zostanie złożona po terminie. 

 

XII. Opis sposobu obliczenia ceny. 

1. Za realizację przedmiotu zamówienia ustala się wynagrodzenie ryczałtowe, przy czym do oferty 

należy załączyć załącznik cenowy, który będzie odzwierciedleniem sposobu obliczenia 

wynagrodzenia. 

2. W cenie oferty mają być uwzględnione wszystkie elementy niezbędne do prawidłowej i pełnej 

realizacji przedmiotu zamówienia, o której mowa w pkt III.  
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3. Cena oferty powinna być wyrażona w setnych częściach złotego, tj. do drugiego miejsca po 

przecinku. Obowiązuje zasada zaokrąglania „w górę” cyfry „5” i większych, występującej na 

trzecim miejscu po przecinku, np. 4,375 = 4,38. 

4. Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a wykonawcą prowadzone będą w polskich złotych. 

5. W przedmiotowym postępowaniu istnieje możliwość zastosowanie 0% stawki podatku VAT - 

zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z 

późn. zm.). Zamawiający wystąpi do organu prowadzącego placówkę o stosowne zaświadczenie, 

które dostarczy Wykonawcy zgodnie z przepisami.    

XIII. Opis kryteriów oceny ofert. 

1. Zamawiający oceni oferty za pomocą kryteriów, którym przypisana będzie odpowiednia waga 

i przyznawane będą punkty. Łącznie (ze wszystkich kryteriów), maksymalnie oferta może zdobyć 

100 punktów. Jako najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna tę, która uzyska najwyższą ilość 

punktów. 

2. Jeżeli dwie lub więcej ofert przedstawi taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, 

Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną. 

3. Zamawiający zastrzega, że oferta, której cena będzie rażąco niska w stosunku do przedmiotu 

zamówienia zostanie odrzucona. W celu ustalenia czy oferta zawiera rażąco niską cenę 

Zamawiający zażąda stosownych wyjaśnień. Na wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, że 

oferowana cena nie jest rażąco niska. 

4. Punkty przyznawane będą w oparciu o następujące kryteria dla wszystkich części: 

 

1) Cena – 60% 

W tym kryterium maksymalną ilość, tj. 60 punktów, może zdobyć oferta z najniższą ceną. Punkty (P) 

zostaną przyznane według wzoru: 

P = (najniższa cena brutto spośród badanych ofert : cena brutto oferty badanej) x 60% x 100 pkt 

Punkty przyznawane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

2) Termin realizacji – 40%  

W tym kryterium maksymalną ilość punktów , tj. 40, może zdobyć oferta z najkrótszym terminem 

realizacji, a punkty będą przyznawane za skrócenie terminu realizacji wskazanego w SIWZ jako 

maksymalny.  

 

 skrócenie terminu realizacjo o 14 dni  – 40 pkt, 

 skrócenie terminu realizacjo o 7 do 13 dni  – 20 pkt, 

 skrócenie terminu realizacjo od 0 do 6 dni – 0 pkt, 

 

Punkty przyznawane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

Łączną punktacją jest suma punktów uzyskanych w kryterium cena i termin realizacji. Za 

najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta, która uzyska maksymalną łączną ilość punktów.   

Jeżeli wykonawca zaoferuje skrócenie terminu o okres dłuższy niż 14 dni, to na potrzeby oceny ofert i 

przyznania punktacji Zamawiający przyjmie punkty dla jak dla 14 dni.  Jeżeli wykonawca zaoferuje 
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termin realizacji dłuższy od maksymalnego, wówczas jego oferta zostanie odrzucona jako niezgodna 

z treścią  niniejszej SIWZ 

 

XIV. Istotne postanowienia umowy. 

1. Zamawiający wymaga od wybranego wykonawcy zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego na warunkach określonych we wzorze umowy będącym załącznikiem do niniejszej 

SIWZ. 

XV. Wzór umowy zostanie uzupełniony o niezbędne daty, dane dotyczące wykonawcy oraz 

wartości umowy. 

XVI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej. 

1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał 

interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku 

naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp. 

2. Środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji 

uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, ogłoszoną na stronie internetowej 

Urzędu Zamówień Publicznych, wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. 

3. Odwołanie w niniejszym postępowaniu przysługuje wobec czynności: 

1) określenia warunków udziału w postępowaniu; 

2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 

3) odrzucenia oferty odwołującego; 

4) opisu przedmiotu zamówienia; 

5) wyboru oferty najkorzystniejszej. 

4. Szczegółowe informacje dotyczące wnoszenia środków ochrony prawnej znajdują się w dziale VI 

ustawy Pzp. 

XVII. Inne informacje. 

Zamawiający nie przewiduje: 

1) przeprowadzenia aukcji elektronicznej; 

2) możliwości składania ofert wariantowych; 

3) zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

 

 

XVIII. Wykaz załączników. 

Załącznik nr 1 – OPZ część I  

Załącznik nr 1a – OPZ część II  

Załącznik nr 1b – OPZ część III  

Załącznik nr 2 - Formularz oferty 

Załącznik nr 3 – Formularz cenowy część I 

Załącznik nr 3a – Formularz cenowy część II 
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Załącznik nr 3b – Formularz cenowy część III 

Załącznik nr 4 – Wzór umowy 

Załącznik nr 5 – Formularz oświadczenia wykonawcy 

Załącznik nr 6 – Formularz oświadczenia wykonawcy 

ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne 
Załącznik nr 7 – Formularz oświadczenia o braku powiązań kapitałowych 
 
 
 

Klauzula RODO 

W związku z realizacją wymogów 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 „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania 

Pani/Pan danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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, zwane dalej „RODO”), informuję, że: administratorem Pani/Pana 

danych osobowych jest Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Władysława Stanisława Reymonta w 

Rawie Mazowieckiej,  96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Reymonta 14,  tel. 46 814 46 36, e-mail: 

zsrrawa@wp.pl  

inspektorem ochrony danych osobowych w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Władysława 

Stanisława Reymonta w Rawie Mazowieckiej jest Pani Kamila Różańska, e-mail: iodo.zsp.rawa@wp.pl 

, tel.46 814 46 36  

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym 

z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego „ Inwestycja w edukację szansą na zawodowy 

sukces”  ogłoszenie nr 764193-N-2020 z dnia 10.12.2020 prowadzonego w formie przetargu 

nieograniczonego, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej 

„ustawa Pzp”; 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, 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; 

obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 

wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych 

wynikają z ustawy Pzp; 

w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

http://www.zspreymont.edu.pl/
mailto:zsrrawa@wp.pl
mailto:iodo.zsp.rawa@wp.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 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

posiada Pani/Pan: na podstawie art. 15 RODO: 

prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; na podstawie art. 16 RODO prawo do 

sprostowania Pani/Pana danych osobowych; na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od 

administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o 

których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 

przepisy RODO; nie przysługuje Pani/Panu:  

w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

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