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II. TRYB
T
UDZIE
ELENIA ZAM
MOWIENIA
Niniejsze postępoowanie prowaddzone jest w trybie przetarrgu nieogranicczonego z zacchowaniem zaasad określon
nych ustawą z dnia
29 sttycznia 2004 r.
r Prawo zamóówień publiczznych ( Dz. U.. z 2013r., Nr 907.), zwanejj dalej ustawąą Pzp.
O
PRZED
DMIOTU ZA
AMÓWIENIA
A
III. OPIS
Nazw
wa zamówienia:
Świaadczenie usłu
ug szkoleniow
wych w zakressie prawa jazzdy dla uczesttników projektu „ZATRZ
ZYMAĆ PRZ
ZEMOC”
Przedmiotem zam
mówienia jest świadczenie usług szkoleeniowych w zakresie prawaa jazdy kategoorii B dla uczzestników proojektu
„ZATRZYMAĆ PRZEMOC”
realizowanego przez Pow
P
wiatowe Centrrum Pomocy Rodzinie w P
Prudniku w zaakresie organnizacji
i przzeprowadzeniaa kursu prawa jazdy kategorrii B dla 8 osóób
1. Organizacja i przeprowadz
p
zenie kursu prawa
p
jazdy kategorii
k
B dlla 8 osób
1)

Cele kurssu:
Zdobyciee teoretycznej
ej wiedzy i praktycznychh umiejętnoścci do poruszania się pojaazdem i do zdania egzaaminu
państwow
wego na prawoo jazdy kat. B.
B

2)

Program nauczania:
Program kursu zgodnyy z Rozporząddzeniem Miniistra Infrastruk
ktury z dnia 27
2 październikka 2005 r. w sprawie szkolenia,
egzaminoowania i uzysskiwania upraw
wnień przez kierujących
k
pojazdami, insstruktorów i egzaminatorów
w ( Dz. U. Nrr 217,
poz. 18344).

3)

Liczba ucczestników: 8 osób (grupa docelowa
d
możże ulec zmianie, o czym wyykonawca zosttanie poinform
mowany).

4)

Termin reealizacji kursuu: do 30 listoppada 2013 r.

5)

Miejsce przeprowadze
p
enia kursu: czzęść teoretycznna w mieście Prudnik, prakktyczna na teerenie wojewó
ództwa opolskkiego.
W sytuaacji przeprow
wadzania zajęćć praktycznych poza Pru
udnikiem wykkonawca zoboowiązany jesst do zapewnnienia
przewozuu uczestników
w kursu z Pruddnika do miejssca zajęć prakttycznych.

6)

Zajęcia odbywać
o
się bęędą w dni robocze oraz w soboty.
s

W raamach zadan
nia Wykonaw
wca zobowiązaany jest do :
1)
Przeprow
wadzenia kursuu prawa jazdyy kategorii B zgodnie
z
z plan
nami i program
mami kursu uzzgodnionymi z Zamawiająccym;
2)
Wykonaw
wca zapewniienia wykładdowców i innstruktorów posiadających
p
h uprawnieniia pedagogiczzne potwierddzone
zaświadcczeniem oraz pomieszczennia na potrzebby realizacji kursu, wypoosażone w oddpowiedni sprrzęt niezbędnny do
realizacjii przedmiotu zamówienia
z
a także utwardzzony placu manewrowego
m
oraz pojazdy przystosowan
ne do nauki jazzdy –
spełniając
ące warunki określone w § 3 ust. 1 Rozzporządzenia Ministra Infraastruktury z ddnia 27 paźdzziernika 20055 r. w
sprawie szkolenia,
s
egzzaminowania i uzyskiwania uprawnień prrzez kierującyych pojazdamii, instruktorów
w i egzaminattorów
( Dz. U. Nr
N 217, poz. 1834);
1
3)
Zorganizowania i sfinaansowania przzeprowadzeniia badań lekarrskich przez lekarza
l
specjaalistę z zakresu medycyny pracy
p
w celu stwierdzenia
s
istnienia lub braku przeciiwwskazań zd
drowotnych do
d kierowania pojazdem przez
p
kandyddatów
(wykonaawca winien skalkulować
s
o
opłatę
za bad
dania lekarsk
kie)dla 10 osóób z czego 2 będą stanowiły
y grupę rezerw
wową,
która zabbezpiecza realizację projekktu, zapewniaj
ając objęcie działaniami
d
szzkoleniowymi niezmiennie 8 osobową grupę
g
osób biorrących udział w projekcie „ZATRZYMA
„
AĆ PRZEMOC
C”
4)
Ubezpiecczenia uczestnników szkolennia od następsttw nieszczęśliiwych wypadkków w okresiee trwania kurssu;
5)
Zapewnieenia materiaałów dydaktyycznych tj. podręczników
w, notatników i długoppisów odpow
wiadających ilości
uczestnikków, które po zakończeniu kursu
k
przejdąą na własność każdego
k
uczestnika kursu;
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6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

14)
15)
16)

17)
18)
19)
20)

Odpowieedniego oznacczenia wszysstkich dokum
mentów bezpośrednio zwiąązanych z realizacją usłu
ugi tj. materiiałów
dydaktyccznych, proggramów kursóów, certyfikattów, list obeccności itp. logo wraz z innformacją o współfinansow
w
waniu
projektu „ZATRZYMA
AC PRZEMO
OC”
Poinform
mowania uczestników przed rozpoczęcieem kursu o zagrożeniach
z
występującycch w miejscu
u przeprowaddzania
kursu;
Przestrzeegania przepisów o ochronie danych osobbowych, zgod
dnie z ustawą z dnia 29 sieerpnia 1997 r. o ochronie daanych
osobowyych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm. ) po
odczas wykonnywania przeddmiotu umowy
y;
Indywiduualizacji ksztaałcenia poprzzez prowadzeenie systemattycznej ocenyy postępów poszczególny
ych uczestnikków i
zwiększeenia pomocy wobec
w
osób mających
m
trudnności w processie nauczania;
Bieżąceggo pisemnegoo informowannia Zamawiającego imienn
nie o nieusprrawiedliwioneej nieobecnośści na kursiee, nie
zgłoszeniiu się na kurs lub też rezygnnacji z uczestnnictwa w kurssie w trakcie jego
j
trwania;
Przeprow
wadzenie ocenny końcowej każdego
k
uczesstnika kursu oraz powiadom
mienia Zamaw
wiającego, na 3 dni wcześnniej, o
dacie i goodzinie oceny końcowej uczzestników kurrsu;
Wydaniaa uczestnikow
wi zaświadczzenia
o ukończeniu
u
kursu,
k
upowaażniającego ddo przystąpieenia do egzaaminu
państwow
wego, a takżee zaświadczennia, będącegoo integralną częścią ww. dokumentu,
d
zaaopatrzonego w informaccję o
współfinaansowaniu Proojektu, które powinno
p
zawiierać właściwee logotypy.
Przekazaania Zamawiajjącemu w terrminie 14 dni od zakończeenia kursu imiiennego wykaazu uczestnik
ków (skierowaanych
przez Zaamawiającego), którzy ukoończyli kurs oraz kserokop
pii zaświadczzeń, dokumenntów potwierd
dzających nabbycie
uprawnieeń, list obecnności, wyciąg
ągu egzaminaacyjnego orazz zaświadczeeń będących integralną częścią świaddectw,
potwierdzzonych za zggodność z oryyginałem, a także
t
imienneego wykazu osób, które nnie ukończyły
y kursu, nie zdały
egzaminuu bądź nie przzystąpiły do eggzaminu końccowego;
Wskazannia terminu eggzaminów popprawkowych, a po ich przeeprowadzeniuu, do dostarczzenia Zamawiaającemu protookołu
egzaminaacyjnego ukońńczenia kursu;;
Przekazaania potwierdzzonej kserokoppii innych dokumentów zw
wiązanych z reealizacją usłuugi, o które naa piśmie zwróci się
Zamawiaający;
Przechow
wywania dokuumentacji zwiąązanej z realizzacją umowy do 31 grudniaa 2018 r. w spposób zapewn
niający dostęppność,
poufnośćć i bezpieczeńństwo. W przyypadku zmianny adresu arch
hiwizacji dokkumentów poiinformowania Zamawiająceego o
nowym adresie
a
archiw
wizacji a w prrzypadku likw
widacji przekaazania dokumentów do sieedziby Zamaw
wiającego. Wyymóg
ten dotycczy okresu do 31 grudnia 20018 r.;
Poddaniaa się kontrolli przez Zam
mawiającego lub inny up
prawniony poodmiot w zaakresie realizzacji umowy oraz
udostępnnienia kontroluującym wgląddu do dokum
mentów, w tym
m dokumentóów finansowych oraz doku
umentów w foormie
elektroniccznej. Wymógg ten dotyczy okresu do 31 grudnia 2018
8 r.;
Zamawiaający zastrzegaa sobie prawoo wglądu do dookumentów dotyczących
d
reealizacji przeddmiotu zamów
wienia, w tym m.in.
do dokum
mentów finanssowych.
Liczba ucczestników kuursu szkolenioowego dla kateegorii B możee ulec zmniejsszeniu.
Wykonaw
wca winien poosiadać aktuallny wpis do reejestru przedsiiębiorców prowadzących ośśrodek szkolen
nia kierowców
w.

Do obowiązków wykonawcy należeć będzzie dokonanie opłaty za pierwszy egzzamin państw
wowy uczestn
ników szkolennia wraz
wiezieniem na miejsce egzam
minu oraz wy
ykonanie wszzystkich innycch prac i czyn
nności niezbęddnych do
z dowiezzieniem i odw
prawidłow
wej realizacjii przedmiotow
wego zamówieenia.
IV. INFORMAC
I
CJE O PRZEW
WIDYWANY
YCH ZAMÓW
WIENIACH UZUPEŁNIA
AJĄCYCH
Zam
mawiający nie przewiduje
p
uddzielenia zamóówień uzupełnniających.
O
SPOSOB
BU PRZEDS
STAWIENIA
A OFERT WA
ARIANTOWY
YCH I CZĘŚ
ŚCIOWYCH
H
V. OPIS
1. Zaamawiający nie dopuszcza składania oferrt wariantowyych.
VI. TERMIN
T
WY
YKONANIA ZAMÓWIE
ENIA
Zam
mówienie należży wykonać w terminie do 30 LISTOPA
ADA 2013 r.
O
OPIS SPOSOBU DOKONYWA
D
ANIA OCEN
NY SPEŁNIA
ANIA
VII. WARUNKII UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ
CH WARUNK
KÓW
TYC
1. O udzielenie niniejszego
n
zamówienia pubblicznego ubieegać się mogąą Wykonawcyy, którzy:
1) sppełniają warunnki określone w przepisie arrt. 22 ust. 1 usstawy Pzp, w szczególnościi dotyczące:
a) poosiadania upraawnień do wyykonywania określonej
o
działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakład
dają obowiązeek ich
posiaadania,
b) poosiadania wieddzy i doświaddczenia,
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c) dyysponowania odpowiednim
o
m potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zaamówienia
d) syytuacji ekonom
micznej i finannsowej.
2) niie podlegają wykluczeniu
w
z postępowaniaa o udzieleniee zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp.
d
a oceny spełniiania warunk
ków udziału w postępowan
niu:
2. Opis sposobu dokonywania
Z uw
wagi na charrakter przedm
miotu zamówienia Zamawiiający nie opisuje sposobuu dokonywannia oceny speełniania warunnków
udziaału w postępoowaniu, o którrych mowa w art. 22 ust. 1 ustaw
u
Pzp.
Zam
mawiający uzna, że Wykonaawca nie podleega wykluczeeniu z postępo
owania o udzieelenie zamów
wienia na podstawie art. 24 ust.
u 1
ustaw
wy z dnia 299 stycznia 20004 r. Prawo zamówień
z
pubblicznych ( Dzz.U. z 2013 r.
r poz 907) jeeżeli przedstaw
wi oświadczeenie o
brakku podstaw do wykluczenia na podstawiee art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, oraz dołączy dokumenty w
wymienione w dziale VIII pkt.
p
2
- 4.
Ocenna spełnianiaa ww. warunnków dokonanna zostanie w oparciu o informacje zawarte w ddokumentach i oświadczeniach
wyszzczególnionycch w dziale VIII
V niniejszeej SIWZ. Z treści
t
załączonych dokumeentów musi w
wynikać jednoznacznie, iżż ww.
waruunki Wykonaw
wca spełnił.
W przypadku wykkonawców wsspólnie ubieggających się o udzielenie zaamówienia, kaażdy z warunnków określon
nych w ppkt. 1a-d
winien spełniać coo najmniej jedden z tych wykkonawców albbo wszyscy ci wykonawcy wspólnie.
w
Waruunek określonny w pkt 2 pow
winien spełniaać każdy z wyykonawców saamodzielnie.
Wykkonawca powoołujący się prrzy wykazywaaniu spełnieniia warunków udziału w poostępowaniu nna potencjał in
nnych podmiootów,
któree będą brały udział
u
w realiizacji części zamówienia
z
prrzedkłada pisemne zobowiiązanie innychh podmiotów do oddania mu
m do
dysppozycji niezbęędnych zasobóów na okres koorzystania z nich
n przy wyko
onywaniu zam
mówienia.
O
ZEŃ LUB DOKUMENTÓ
ÓW, JAKIE
E MAJĄ DO
OSTARCZYĆ
Ć WYKONA
AWCY W CELU
C
VIIII. WYKAZ OŚWIADCZ
POT
TWIERDZEN
NIA SPEŁNIIANIA WAR
RUNKÓW UDZIAŁU
U
W POSTĘPO
OWANIU OR
RAZ WYKA
AZANIA BRA
AKU
POD
DSTAW DO WYKLUCZE
W
ENIA Z POS
STĘPOWANIIA O UDZIELENIE ZAM
MÓWIENIA
A) W zakresie wykazania
w
sp
pełniania przzez wykonaw
wcę warunkó
ów, o którycch mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, należy
przeedłożyć oświaadczenie o speełnieniu waru
unków udziałłu w postępow
waniu ,:
nia wykluczen
niu na podsta
awie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przeedłożyć:
B) W zakresie pootwierdzeniaa niepodlegan
1. ośświadczenie o braku podstaw do wykluczzenia na podsttawie art. 24 ust.
u 1 ustawy Pzp
P .
2. akktualny odpiss z właściweggo rejestru, luub z centralnnej ewidencji i informacji o działalnoścci gospodarczzej, jeżeli odrrębne
przeppisy wymagajją wpisu do reejestru lub ew
widencji, w ceelu wykazaniaa braku podstaaw do wyklucczenia w oparrciu o art. 24 ust.
u 1
pkt 2 ustawy, wysstawiony nie wcześniej
w
niż 6 miesięcy przzed upływem terminu składdania ofert
3. akktualne zaświaadczenie właśściwego naczeelnika urzęduu skarbowego potwierdzając
ące, że wykonnawca nie zaalega z opłacaaniem
podaatków lub zaśw
wiadczenie, że
ż uzyskał przzewidziane praawem zwolnieenie, odroczennie lub rozłożżenie na raty zaległych
z
płattności
lub wstrzymanie
w
w całości wyykonania decyyzji właściweggo organu – wystawione
w
n wcześniej niż 3 miesiąc
nie
ące przed upłyywem
term
minu składania ofert.
4. aktualne
a
zaśw
wiadczenie włłaściwego odddziału Zakładdu Ubezpieczzeń Społecznnych lub Kassy Rolniczego Ubezpiecczenia
Społłecznego potw
wierdzające, że
ż wykonawcca nie zalega z opłacaniem
m składek na ubezpieczennie zdrowotne i społecznee, lub
potw
wierdzenie, żee uzyskał prrzewidziane prawem
p
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie
r
naa raty zaległy
ych płatności lub
wstrzzymanie w caałości wykonaania decyzji właściwego
w
orgganu – wystaw
wione nie wczześniej niż 3 m
miesiące przed
d upływem terrminu
składdania ofert.
5. Wykonawca
W
wrraz z ofertą, sk
kłada listę poodmiotów nalleżących do tej
t samej gru
upy kapitałow
wej, o której mowa
m
w art. 244 ust.
2 pktt 5 Ustawy albbo informacjęę o tym, że niee należy do gruupy kapitałow
wej,
D
p
podmiotów
zaagranicznych
h
C) Dokumenty
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Jeżelli wykonawcaa ma siedzibę lub miejsce zaamieszkania poza
p
terytorium
m Rzeczyposppolitej Polskieej przedkłada::
6. dokument wysttawiony w kraaju, w którym
m ma siedzibę lub
l miejsce zaamieszkania potwierdzający
p
y, że:
- niee otwarto jegoo likwidacji anni nie ogłoszoono upadłościi – wystawion
ny nie wcześnniej niż 6 mieesięcy przed upływem terrminu
składdania ofert.
- niee zalega z uiszczaniem poodatków, opłaat, składek naa ubezpieczen
nie społecznee i zdrowotnee albo że uzy
yskał przewiddziane
praw
wem zwolniennie, odroczennie lub rozłożżenie na ratyy zaległych płatności
p
lub wstrzymanie w całości wykonania
w
deecyzji
właśściwego organnu - wystawionny nie wcześnniej niż 3 miessiące przed up
pływem terminnu składania oofert
Dokuumenty sporządzone w języyku obcym muuszą być złożone wraz z tłu
umaczeniem na
n język polskki.
D) Wykonawcy
W
w
wspólnie
ubieegający się o udzielenie
u
zamówienia (sp
półka cywilnaa, konsorcjum
m)
1. Wykonawcy
W
m
mogą
wspólniee ubiegać sięę o udzieleniee zamówienia (spółka cywilna, konsorcjjum) - art. 23
3 ust. ustawyy Pzp.
W taakim przypadkku Wykonawccy ponoszą solidarną odpow
wiedzialność za
z wykonanie umowy.
się o udzieleenie zamówienia, Wykonnawcy
2. W przypadku składania oferty przez Wykonawców
W
w wspólnie ubiegających
u
ustannawiają pełnomocnika doo reprezentow
wania ich w postępowan
niu o udzielenie zamówiienia albo reeprezentowannia w
postęępowaniu i zawarcia
z
umoowy w spraw
wie zamów
wienia publiczznego, oraz załączają
z
do oferty - pełłnomocnictw
wo do
reprrezentowaniaa Wykonawcców w postęępowaniu o udzielenie zamówienia albo repreezentowania w postępow
waniu
i zaw
warcia umow
wy w sprawie zamówienia publicznego.
p
3. Każdy
K
z Wyk
konawców wsspólnie ubieggających się o udzieleniee zamówieniaa, zobowiązany jest złoży
yć samodzieln
nie –
dokuumenty wymieenione w dziaale VIII pkt B)
B 2,3,4 SIWZ
Z.
4. Oświadczenie o spełnieniu warunków
w
udzziału z art. 22 ust. 1 ustawy
y Pzp (Załączznik nr 2) Wykkonawcy mog
gą złożyć wsppólnie
na jeednym dokum
mencie (oświaadczenie podppisane przez Pełnomocnik
ka lub przez każdego
k
z W
Wykonawców) albo odrębniie tj.:
podppisane przez każdego
k
z Wykkonawców naa odrębnym dookumencie.
5. Oświadczenie wymienione
w
w dziale VIII pkt
p B)1 SIWZ
Z, musi złoży
yć każdy z Wyykonawców oddrębnie(oświaadczenie podppisane
w tym
m zakresie przez uprawnionnych przedstaawicieli każdeego z Wykonawców
– osooby wskazanee we właściwyym dokumencie rejestrowym
m, umowie s.cc., statucie, etcc.).
wspólnie ubieegających się o udzielenie zamówienia
6. W przypadku Wykonawców
W
z
k
kopie
dokumenntów dotyczą
ące każdego z tych
Wyk
konawców winne
w
być pooświadczane za zgodnośćć z oryginałeem przez teggo Wykonaw
wcę, którego dany dokument
dotyyczy, chyba żee Wykonawca ten ustanow
wił do tych czzynności pełn
nomocnika.
E) Pozostałe
P
informacje
1. Zaamawiający wezwie
w
Wykonnawców, którzzy w określonnym terminie nie
n złożyli wyymaganych prrzez Zamawiaj
ającego oświaddczeń
lub dokumentów,, o których mowa
m
w art. 25 ust.1 ustaawy Pzp, lub
b którzy nie złożyli
z
pełnom
mocnictwa, albo
a
którzy złłożyli
wym
magane przez Zamawiająceg
Z
go oświadczennia i dokumennty, o których
h mowa w art. 25 ust.1 zawiierające błędy
y lub którzy złłożyli
wadlliwe pełnomoocnictwa, do ich
i złożenia w wyznaczonnym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wy
ykonawcy podlega
odrzuceniu albo konieczne
k
byłooby unieważniienie postępow
wania (art. 26 ust. 3ustawy Pzp).
2. Oświadczenia lub
l dokumentyy, o których mowa
m
w pkt 1 powinny pottwierdzać speełnianie przez Wykonawcę warunków uddziału
w poostępowaniu oraz
o
spełnianiie przez oferoowane roboty wymagań ok
kreślonych przzez Zamawiającego, nie pó
óźniej niż w dniu,
w kttórym upłynąął termin skłaadania ofert.
do złożeniaa (w wyznacczonym term
3. Zamawiający
Z
wezwie Wykonawców
W
minie) wyjaśnnień dotycząących oświaddczeń
i dokkumentów, o których
k
mowaa w art. 25 ustt.1 ustawy Pzpp (art. 26 ust. 4 ustawy Pzp)).
CJA O SPO
OSOBIE POR
ROZUMIEW
WANIA SIĘ ZAMAWIA
AJĄCEGO Z WYKONA
AWCAMI ORAZ
O
IX. INFORMAC
ZEKAZYWA
ANIA OŚWIA
ADCZEŃ I DOKUMENTO
OW
PRZ
1. Zgodnie
Z
z dyyspozycją przepisu art. 277 ust. 1 i 2 ustawy Pzp oświadczeniaa, wnioski, zzawiadomieniaa oraz inform
macje
Zam
mawiający i Wyykonawcy przzekazują w formie pisemnej
ej lub faksem lub
l drogą elekktroniczną. Jeżeli Zamawiaj
ający i Wykonnawcy
przekkazują oświaddczenia, wniooski, zawiadomienia oraz informacje
i
faksem lub droogą elektronicczną, każda zee stron na żąądanie
druggiej – niezwłoccznie potwierddza fakt ich ottrzymania.
2. Zastrzeżona
Z
p
powyżej
w pkkt. 1 forma faksu i droggi elektroniczznej nie dotyyczy dokumeentów, któree będą podleegały
ewen
ntualnemu uzzupełnieniu na
n podstawie art. 26 ust 3 ustawy Pzp.
Dokuumenty, do których ewenntualnego uzuupełnienie bęędą wzywanii Wykonawcyy, podlegają złożeniu w formie okreśślonej
w § 6 Rozporządzzenia Prezesa Rady Ministrrów w sprawiee rodzaju dok
kumentów, jakkich może żąddać zamawiająący od wykonnawcy
oraz form, w jakicch te dokumennty mogą być składane w wyznaczonym
w
terminie.
Niezzłożeni uzupełłnionych dokuumentów w wymaganej
w
prrzepisami pow
wołanego rozpporządzenia fo
formie w wyznaczonym doo tego
term
minie – skutkow
wać będzie uzznaniem przezz Zamawiająceego, iż nie dosszło do ich terrminowego złożenia.
Projjekt współfin
nansowany ze środków
w Ministers
stwa Prac
cy i Polityk
ki Społecz
znej w ram
mach program
mu:
”WS
SPIERANIE
E JEDNO
OSTEK SA
AMORZADU
U TERYTO
ORIALNEG
GO W TW
WORZENIU SYSTEM
MU
PRZ
ZECIWDZIA
IAŁANIA PR
RZEMOCY
Y W RODZIN
NIE”

3. Uddzielanie wyjaaśnień i zmianna treści SIWZ
Z:
Wykkonawca może zwrócić sięę na piśmie luub faksem lubb drogą elekttroniczną na adres
a
Zamaw
wiającego, z prrośbą o udzieelenie
wyjaaśnień związannych z treściąą SIWZ. Zamaawiający obow
wiązany jest udzielić
u
wyjaśśnień niezwłoocznie, jednak
k nie poźniej niż
n na
2 dnni przed upływ
wem terminu składania
s
ofertt, pod warunkkiem, że wniosek o wyjaśniienie treści SIW
WZ wpłynął do
d Zamawiająącego
nie później
p
niż do końca dnia, w którym upłyywa połowa wyznaczonego
w
terminu składdania ofert.
4. Jeeżeli wniosek o wyjaśnieniee treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego
Z
o po upływie terminu składdania
wnioosku, o którym
m mowa w pkt
p 4 powyżej
ej, lub dotyczyy udzielonych
h wyjaśnień, Zamawiającyy może udziellić wyjaśnieńń albo
pozoostawić wniosek bez rozpozznania.
5. Prrzedłużenie terrminu składannia ofert nie wpływa
w
na biegg terminu skłaadania wnioskku, o którym m
mowa w pkt 4 powyżej.
6. Treść
T
zapytań (bez ujawniiania źródła zapytania)
z
wrraz z wyjaśnieniami Zamaawiający przeekazuje Wyk
konawcom, kttórym
przekkazał SIWZ oraz
o zamieszczza na stronie internetowej
i
w
www.pcpr-pru
udnik.pl na kttórej udostępnniana jest SIW
WZ.
7. Zaamawiający oświadcza, że nie
n zamierza zwoływać
z
zebbrania Wykon
nawców w celuu wyjaśnieniaa wątpliwości dotyczących treści
SIW
WZ.
8. W uzasadnionyych przypadkaach Zamawiająący może przeed upływem terminu
t
składaania ofert zmiienić treść speecyfikacji istottnych
waruunków zamów
wienia. Dokonnaną zmianę specyfikacji
s
Z
Zamawiający
przekaże niezzwłocznie wsszystkim Wyk
konawcom, kttórym
przekkazano specyffikację istotnyych warunków
w zamówienia oraz zamieścci ją na stroniee internetowej www.pcpr-p
prudnik.pl na której
k
udosstępniana jest SIWZ.
9. Jeeżeli zmiana trreści specyfikacji istotnych warunków zaamówienia pro
owadzić będzie do zmiany treści ogłoszeenia o zamówiieniu,
Zam
mawiający zam
mieści ogłoszeenie o zmianiee ogłoszenia w Biuletynie Zamówień
Z
Puublicznych, naa stronie intern
netowej i w sw
wojej
siedzzibie. Jeżeli w wyniku zmiany
z
treści specyfikacji istotnych warunków
w
zam
mówienia nieeprowadzącej do zmiany treści
ogłoszenia o zam
mówieniu niezzbędny okaże się dodatkow
wy czas na wprowadzenie
w
e zmian w offertach, Zamaawiający przeddłuży
term
min składania ofert
o
i poinforrmuje o tym Wykonawców,
W
, którym przek
kazano specyffikację istotnyych warunków
w zamówienia,, oraz
na sttronie internettowej www.pccpr-prudnik.pll.
10. Osobą
O
upoważżnioną do konntaktów z Wyykonawcami jeest Monika Witkowska
W
– Kubas,
K
fax: (777) 436 91 25, e-mail: oik@
@pcprpruddnik.pl
T
ZW
WIĄZANIA OFERTĄ
O
X. TERMIN
1. Teermin związannia ofertą wynnosi 30 dni.
2. Biieg terminu roozpoczyna się wraz z upływ
wem terminu składania
s
ofertt.
3. Wykonawca
W
saamodzielnie luub na wnioseek Zamawiająącego może prrzedłużyć term
min związaniaa ofertą, z tym
m że zamawiiający
możee tylko raz, coo najmniej naa 3 dni przed upływem
u
term
minu związaniia ofertą, zwróócić się do W
Wykonawców o wyrażenie zgody
z
na prrzedłużenie teego terminu o oznaczony okkres, nie dłużsszy jednak niżż 60 dni.
O
SPOSO
OBU PRZYG
GOTOWANIA
A OFERT
XI. OPIS
1. Wykonawcy
W
przygotują i przzedstawią swooje oferty zgoddnie z wymaganiami SIWZ
Z.
2. Wykonawca
W
mooże złożyć w niniejszym
n
poostępowaniu tyylko jedną ofeertę.
3. Oferta powinnaa być sporząddzona w językku polskim w sposób czytellny (dokumennty i oświadczzenia napisanee w języku obbcym,
muszzą być złożonne wraz z tłum
maczeniem na język
j
polski).
4. Oferta
O
nie pow
winna zawieraać żadnych nieczytelnych lub
l nieautoryzzowanych popprawek i skreeśleń. Ewentu
ualne poprawkki lub
korekty błędów naależy nanieść czytelnie orazz datować i zaaopatrzyć podp
pisem co najm
mniej jednej z osób podpisu
ujących ofertę..
z
5. Oferta winna zawierać:
a) wyypełniony forrmularz „oferttowy” (wg załłącznika 1 do SIWZ),
b) ośświadczenia: „o
„ spełnianiu warunków uddziału w postęępowaniu z artt. 22 ust. 1 usttawy Pzp„ i „oo braku podstaaw do wyklucczenia
na poodstawie art. 24
2 ust. 1 ustaw
wy Pzp” (wg załącznika
z
2 i 3 do SIWZ),,
c) dokumenty
d
i oświadczeniaa potwierdzająące spełnianiie przez Wyk
konawców warunków
w
udzziału w postęępowaniu, oppisane
w dzziale VIII niniejszej SIWZ,
6. Skkładane dokuumenty, w tym
m wszelkie zaświadczenia muszą być załączone
z
do oferty w form
mie oryginałó
ów lub jako kopie
k
pośw
wiadczone za zgodność z oryginałem
o
zggodnie z opiseem znajdujący
ym się w dziaale VIII D, prrzy czym „forrmularz ofertoowy”,
oraz oświadczeniaa o spełnieniee warunków udziału z art. 22
2 ust. 1 i o braku podstaw
w do wykluczeenia na podstaawie art. 24 usst 1 –
muszzą być złożonne w formie orryginału.
7. Oferta
O
(oraz zaałączniki do niej) musi byyć podpisana (podpis i im
mienna piecząttka) przez W
Wykonawcę, zg
godnie z zasaadami
repreezentacji okreeślonymi w dookumencie rejjestrowym Wykonawcy
W
lub
b przez osobęę upoważnioną do składania oświadczeńń woli
w jeego imieniu, a w przypaddku Wykonaw
wców ubiegaających się wspólnie
w
o udzielenie zam
mówienia przzez ustanowioonego
Pełnnomocnika.
8. W przypadku gdy ofertę poodpisuje Pełnnomocnik – sttosowne pełn
nomocnictwo powinno byćć załączone do oferty w foormie
orygginału lub kserrokopii poświaadczonej za zggodność z oryyginałem przez notariusza.
Projjekt współfin
nansowany ze środków
w Ministers
stwa Prac
cy i Polityk
ki Społecz
znej w ram
mach program
mu:
”WS
SPIERANIE
E JEDNO
OSTEK SA
AMORZADU
U TERYTO
ORIALNEG
GO W TW
WORZENIU SYSTEM
MU
PRZ
ZECIWDZIA
IAŁANIA PR
RZEMOCY
Y W RODZIN
NIE”

9. Zaamawiający nie
n zwraca Wyykonawcom dokumentów zawartych
z
w ofercie,
o
za wyjjątkiem materriałów określo
onych w art. 97 ust.
2 usttawy Pzp (na pisemny
p
wnioosek Wykonaw
wcy, którego oferta
o
nie zosttała wybrana).
10. Koszty
K
przygootowania ofertty ponosi Wykkonawca z zasstrzeżeniem arrt. 93 ust. 4 usstawy Pzp..
11. Wykonawca
W
p
powinien
umieeścić ofertę w zamkniętej koopercie. Kopeerta musi być opisana nazw
wą i adresem Wykonawcy
W
orraz
ma być
b zaadresow
wana według poniższego
p
w
wzoru:
„Oferta przetargowa
p
n Świadczeenie usług szk
na:
koleniowych w zakresie prrawa jazdy dlla uczestników
w projektu
„ZATRZ
ZYMAĆ PRZ
ZEMOC”
Powiatow
we Centrum Poomocy Rodzinnie w Prudnik
ku ul. Kościuszzki 55a, 48-2000 Prudnik
NIE OT
TWIERAĆ PR
RZED TERM
MINEM OTWA
ARCIA OFER
RT do dnia 200 września 20113r. do godzin
ny 10:15
13. Wykonawca
W
m
może
wprowaddzić zmiany, poprawki,
p
modyfikacje i uzzupełnienia doo złożonych offert
pod warunkiem, że
ż Zamawiająccy otrzyma pisemne powiaddomienie o wp
prowadzeniu zmian, popraw
wek itp. przed
d upływem terrminu
do skkładania ofertt.
14. Powiadomieni
P
ie o wprowaddzeniu zmian musi być złoożone według takich samycch wymagań jjak składana oferta tj. w dwóch
d
kopeertach (wewnęętrznej i zewnnętrznej) odpow
wiednio oznakkowanych z dopiskiem
d
„ZM
MIANA”.
15. Wykonawca
W
m prawo przed upływem
ma
m terminu skłaadania ofert wycofać
w
się z postępowannia poprzez złłożenie pisem
mnego
powiiadomienia (w
według takich samych zaasad jak wprrowadzenie zmian
z
i popraawek) z nappisem na zew
wnętrznej koppercie
„WY
YCOFANE”.
16. Koperty oznnaczone napissem „WYCO
OFANE” będąą otwierane w pierwszej kolejności i po stwierdzzeniu popraw
wności
postęępowania wykkonawcy orazz zgodności zee złożonymi offertami, koperrty wewnętrznne ofert wycoffanych nie będ
dą otwierane.
17. Koperty
K
oznacczone dopiskiiem „ZMIAN
NA” zostaną otwarte
o
przy otwieraniu
o
ofeerty Wykonaw
wcy, który wp
prowadził zmiiany i
po sttwierdzeniu poprawności prrocedury dokoonywania zmiian zostaną do
ołączone do offerty.
18. W przypadku zastrzeżenia w ofercie jaw
wności elemenntów stanowiąących tajemniccę przedsiębioorstwa, ofertęę należy sporzządzić
w foormie dwóch części,
c
jedną z informacjam
mi jawnymi, a drugą
d
z inform
macjami niejaw
wnymi.
19. Formularz
F
ofe
fertowy stanoowiący odpow
wiednio załączzniki nr 1 do
d SIWZ orazz wszystkie pozostałe załącczniki musząą być
sporzządzone zgoddnie z treścią załączonych
z
w
wzorów.
O
TERM
MIN SKŁADA
ANIA I OTW
WARCIA OFE
ERT
XII. MIEJSCE ORAZ
z
osobiśccie lub za pośśrednictwem usług poczto
owych na adrres:
1. Ofertę należy złożyć
Powiatowe Centrum
m Pomocy Rodzinie
R
w Pru
udniku
ul. Kościuszki 55a,
5
4
48-200
Prudnik
sekretariat
nie późnieej niż o godzinie 10:00 w dniu
d
20 wrzeeśnia 2013r.
2. Offerty powinnyy być dostarczzone za zwrotnnym potwierddzeniem przyjęęcia ich przez Zamawiająceego.
W przypadku korrzystania z usłług pocztowyych, Zamawiajjący uznaje za termin złożenia oferty – termin i godzzinę potwierddzenia
wiającego.
odbioru przesyłki przez Zamaw
3. Offerta złożona po terminie zoostanie niezw
włocznie zwróccona Wykonaw
wcy.
4. Otwarcie ofert nastąpi w dniiu 20 wrześniia 2013 r. o godz.
g
10:15 w Powiatowym
m Centrum P
Pomocy Rodzzinie w Prud
dniku
K
555a.
ul. Kościuszki
5. Ottwarcie ofert jest
j jawne.
6. W przypadku nieobecności
n
Wykonawcy przy otwarciuu ofert, na jeg
go pisemny wniosek,
w
Zamaawiający niezzwłocznie przeekaże
inforrmacje, które podaje
p
się poddczas otwarcia ofert.
7. Prrzed otwarciem
m ofert Zamaw
wiający ogłossi, jaką kwotę zamierza przeeznaczyć na sffinansowanie zamówienia.
8. Poodczas otwarccia ofert podajje się do wiaddomości nazwyy (firmy) orazz adresy Wykoonawców, a taakże informaccje dotyczące ceny,
term
minu wykonaniia zamówieniaa, okresu gwaarancji i warunnków płatnoścci zawartych w ofertach.
. Zgodnie z arrt. 96 ust. 3 usstawy Pzp prootokół
9. Innformacje o kttórych mowa w pkt. 8 odnootowywane są w protokole postępowania
p
wrazz z załącznikaami jest jawnny. Załącznikki do protokołu udostępniaa się po dokoonaniu wyborru najkorzystn
niejszej ofertyy lub
uniew
ważnieniu posstępowania, z tym, że ofertyy są jawne odd chwili ich otw
warcia.
10. Zgodnie
Z
z arrt. 8 ust. 3 ustawy
u
Pzp nie
n ujawnia siię informacji stanowiącychh tajemnicę pprzedsiębiorsttwa w rozum
mieniu
przeppisów o zwalcczaniu nieuczzciwej konkurrencji, jeżeli Wykonawca,
W
nie
n później niżż w terminie sskładania oferrt, zastrzegł, że
ż nie
Projjekt współfin
nansowany ze środków
w Ministers
stwa Prac
cy i Polityk
ki Społecz
znej w ram
mach program
mu:
”WS
SPIERANIE
E JEDNO
OSTEK SA
AMORZADU
U TERYTO
ORIALNEG
GO W TW
WORZENIU SYSTEM
MU
PRZ
ZECIWDZIA
IAŁANIA PR
RZEMOCY
Y W RODZIN
NIE”

mogą one być udoostępniane. Wykonawca
W
nie może w szcczególności zaastrzec inform
macji, o którycch mowa w arrt. 86 ust. 4 usstawy
Pzp, tj. informacji ujawnionychh przez Zamaawiającego poodczas otwarccia ofert: nazw
wy (firmy) orraz adresu Wy
ykonawcy, a także
inforrmacji dotycząących ceny, teerminu wykonnania zamówieenia, okresu gwarancji
g
i waarunków płatnności zawartycch w ofercie.
SOBU OBLIC
CZENIA CENY
XIIII. OPIS SPOS
1. Poodstawą do obbliczenia cenyy ofertowej jesst zakres prac określonych w dziale III SIIWZ.
2. Należy
N
podać cenę brutto za realizacjęę przedmiotu zamówienia określonego w dziale III SIWZ, z wyszczególnio
w
onym
podaatkiem VAT oraz
o
cenę jednnostkową za jednego
j
uczesstnika. Cenę brutto za reaalizacje zamów
wienia należy
y obliczyć mnnożąc
cenęę jednostkowąą za jednego uczestnika
u
kurrsu przez ilość uczestników
w. Tak wyliczzoną cenę bruutto należy wp
pisać w formuularzu
oferttowym.
Cenaa jednostkowa za jednego uczestnika nie
n ulega zmiianie w czasiie trwania um
mowy. W przzypadku gdy rzeczywista
r
l
liczba
uczeestników kurssu będzie mniejsza
m
od wskazanej
w
w ofercie, wy
ynagrodzenie Wykonawcyy określone w ust. 1 ulegnie
propporcjonalnemuu zmniejszeniiu. Cena ta winna
w
zawieraać wszystkie koszty związzane z realizaacją zamówieenia, wynikająące z
waruunków zamów
wienia.
3. Zaamawiający dopuszcza skłaadanie ofert czzęściowych.
4. Ceena ofertowa winna
w
być podana z dokładdnością do dw
wóch miejsc po
o przecinku.
B OCENY OFERT
O
XVII. KRYTERIIA I SPOSÓB
1. Wybór
W
najkorzyystniejszej ofeerty dokonanyy zostanie na podstawie
p
nasstępujących krryteriów wyboru
o przzetargu: najniiższa cena dlaa każdej części zamówieniia.
Oferrta posiadającca najniższą ceenę zostanie uznana
u
za najkkorzystniejsząą.

określon
nych w ogłoszeniu

Pozostałłe oferty zostaaną ocenione w następującyy sposób:
cenna oferowana najniższa
C=

------------------------------------ x 100
cenna badanej ofeerty

Obliiczenia dokonyywane będą z dokładnościąą do dwóch miejsc po przeccinku.
2. Zaamawiający udzieli
u
zamów
wienia wykonaawcy, któregoo oferta odpow
wiada wszystkkim wymaganniom przedstaw
wionym w ustawie
oraz SIWZ i zostaała oceniona w jako najkorzzystniejsza w oparciu
o
o pod
dane kryterium
m wyboru oferrt.
ANIA DOTY
YCZĄCE WA
ADIUM
XVIII. WYMAGA
1. Zaamawiający nie wymaga wnniesienia waddium.
GANIA DOTY
YCZĄCE ZA
ABEZPIECZE
ENIA NALE
EŻYTEGO WYKONANIA
W
A UMOWY
XVIIII. WYMAG
Zam
mawiający nie będzie
b
wymaggał od wybrannego wykonaw
wcy wniesieniia zabezpieczeenia należyteggo wykonania umowy.
X. INFORMA
ACJA O FOR
RMALNOŚCIIACH, JAKIIE POWINNY
Y ZOSTAĆ DOPEŁNION
D
NE PO WYB
BORZE OFE
ERTY
XIX
W CELU
C
ZAWA
ARCIA UMO
OWY W SPRA
AWIE ZAMO
OWIENIA PUBLICZNEG
GO
1. Po upływie teerminu na wnniesienie odw
wołania Zamaw
wiający poinfformuje Wykkonawcę, którrego oferta zostanie
z
uznanna za
najkoorzystniejszą o miejscu i teerminie podpissania umowy.
2. Termin
T
ten niee może być krótszy
k
niż 5 dni od dnia przesłania zaawiadomieniaa o wyborze najkorzystniej
ejszej oferty, jeżeli
j
zawiiadomienie too zostało przesłane faksem, lub pocztą elektroniczna
e
albo 10 dni jeżeli
j
zostałoo przesłane w inny sposób tj. w
form
mie pisemnej – z zastrzeżenniem art. 94 ust.
u 2 pkt 1 litt. a), pkt 3 lit..a) ustawy Pzpp, tj.: Zamaw
wiający może zawrzeć
z
umow
wę w
spraw
wie zamówiennia publiczneggo przed upłyywem terminuu, o którym mo
owa powyżej,, jeżeli w posttępowaniu została złożona tylko
jednaa oferta lub niie odrzucono żadnej
ż
oferty oraz nie wyklluczono żadneego wykonawcy.
W
zoobowiązany będzie
b
do dosttarczenia do Zamawiającego
Z
o:
3. Prrzed podpisaniem umowy Wykonawca
a) dookumentów pootwierdzającyych wpis do rej
ejestru przedsiiębiorców prow
wadzących ośśrodek szkolennia kierowców
w.
Jeżelli wykonawca nie dostarcczy powyższyych dokumenntów Zamawiaający potraktuuje to jako uuchylanie siię Wykonawccy od
podppisania umowy na warunkaach określonycch w ofercie i dokona wyb
boru najkorzysstniejszej oferrty spośród po
ozostałych ofeert na
podsstawie art. 94 ust
u 3 ustawy Pzp.
P
Projjekt współfin
nansowany ze środków
w Ministers
stwa Prac
cy i Polityk
ki Społecz
znej w ram
mach program
mu:
”WS
SPIERANIE
E JEDNO
OSTEK SA
AMORZADU
U TERYTO
ORIALNEG
GO W TW
WORZENIU SYSTEM
MU
PRZ
ZECIWDZIA
IAŁANIA PR
RZEMOCY
Y W RODZIN
NIE”

4. W przypadku, gdy zostanie wybrana oferrta Wykonawcców wspólniee ubiegającychh się o udziellenie zamówieenia, Zamawiiający
możee żądać przedd zawarciem um
mowy w spraw
wie zamówiennia publiczneg
go, umowy reegulującej wsppółpracę tych wykonawców
w
w.
D
STRON POSTANOW
WIENIA, KT
TORE ZOSTA
ANĄ WPROW
WADZONE DO TREŚCII UMOWY
XX. ISTOTNE DLA
1. Prrojekt umowy stanowi załąccznik nr 5 do SIWZ.
2. Zamawiający
Z
i
informuje,
iż przewiduje możliwość
m
zm
miany postan
nowień zawarttej umowy w stosunku do
o treści ofertty, na
podsstawie której dokonano wyyboru wykonawcy, w przyypadku wystąąpienia co naj
ajmniej jednejj z okoliczno
ości wymienioonych
poniżej, z uwzględdnieniem podawanych waruunków ich wpprowadzenia:
1) Zmiany
Z
unorm
mowań prawnyych powszechnnie obowiązujjących w szczzególności:
a) zmiana urzędoowej stawki poodatku VAT - Zamawiająccy dopuszcza możliwość
m
zm
mniejszenia luub zwiększeniaa wynagrodzeenia o
kwottę równą różnnicy w kwociie podatku VA
AT. Strony dookonają odpo
owiedniej zmiany wynagroddzenia umow
wnego – dotycczy to
częścci wynagrodzenia za usługii, których w dniu
d
zmiany sttawki podatku
u VAT jeszczee nie wykonanno.
b) wprowadzenie
w
w życie po dnniu podpisaniaa umowy reguulacji prawnycch wywołującyych potrzebę zzmiany umow
wy.
2) Przewiduje
P
siię zmiany postanowień umowy,
u
jeżeli zmiany tee będą korzyystne dla Zaamawiającego lub konieczzność
wproowadzenia zm
mian będzie wynikać z okoliczności,
o
których nie można byłoo przewidzieć w chwili zawarcia um
mowy,
w szzczególności:
a) teerminu realizzacji przedm
miotu zamówiienia, przy czym
c
zmianaa ta spowodoowana może być jedyniee okolicznoścciami
niezaależnymi zaróówno od Zamawiającego jaak i od Wykonnawcy, tj. np. wydłużenie lub
l
zmiana teerminu realizaacji jest niezbbędna
do reealizacji przeddmiotu umowyy,
b) zmniejszenia liczby
l
uczestnników szkoleenia, przy czyym zmiana ta spowodowaana może byyć okolicznoścciami zaistniaałymi
w traakcie realizacjji przedmiotu umowy,
c) ozznaczenia dannych dotyczącyych Zamawiajjącego i/lub Wykonawcy,
W
d) zm
miany zakresuu części zamów
wienia powierrzonej Podwyykonawcom,
e) innnych zmian, których
k
nie można
m
było prrzewidzieć w chwili zawarccia umowy i mających
m
charrakter zmian nieistotnych tj.
t nie
odnooszących się do
d warunków,, które gdybyy zostały ujętee w ramach piierwotnej proccedury udzielenia zamówieenia, umożliw
wiłyby
dopuuszczenie inneej oferty niż taa, która zostałaa pierwotnie dopuszczona.
d
3. Prrzewidziane powyżej okolicczności stanow
wiące podstaw
wę zmian do umowy,
u
stanowią uprawnieenie Zamawiajjącego nie zaśś jego
obow
wiązek wprow
wadzenia takicch zmian.
4. Niie stanowi zm
miany umowy w rozumieniuu art. 144 ustaw
wy Prawo zam
mówień publiccznych:
1) suukcesja Wykonawcy tj. nabycie wszelkicch praw i obow
wiązków w zw
wiązku z nastęępstwem praw
wnym,
2) zm
miana danych związanych z obsługą adm
ministracyjno-oorganizacyjnąą Umowy,
3) zm
miany danychh teleadresowyych,
4) zm
miany osób wskazanych do kontaktów między
m
Stronam
mi,
5. Wszelkie
W
zmianny muszą byćć dokonywanee z zachowanniem przepisów ustawy Praawo zamówieeń publicznych
h (Dz. U. z 2013r.
2
Nr9007.) tj. art.1400 ust. 3 stanoowiącego, że umowa podleega unieważniieniu w częścci wykraczająącej poza okreeślenie przedm
miotu
zamóówienia zawartego w Specyyfikacji Istotnnych Warunkóów Zamówieniia.
XXII. POUCZEN
NIE O ŚRODK
KACH OCHR
RONY PRAW
WNEJ
Wykkonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lubb miał interess w uzyskaniuu danego zam
mówienia orazz poniósł lub może
ponieść szkodę w wyniku naruuszenia przez zamawiająceego przepisów
w ustawy Praw
wo zamówieńń publicznych,, na podstawiie art.
180 ust 2 ustawy z dnia 29 styccznia 2004 r. Prawo
P
zamów
wień publiczny
ych (tekst jednnolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 7559, ze
zmiaanami ) przysłługują środki ochrony
o
praw
wnej określonee w dziale VI ustawy.
Załąączniki do SIW
WZ:

Nr załącznik
ka
1
2
3
4

Naazwa
formularrz oferty
formularrz oświadczeń
lista podm
miotów należącyych do tej samej grupy
g
kapitałowejj, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkkt 5 Ustawy Pzp
Wzór um
mowy
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nansowany ze środków
w Ministers
stwa Prac
cy i Polityk
ki Społecz
znej w ram
mach program
mu:
”WS
SPIERANIE
E JEDNO
OSTEK SA
AMORZADU
U TERYTO
ORIALNEG
GO W TW
WORZENIU SYSTEM
MU
PRZ
ZECIWDZIA
IAŁANIA PR
RZEMOCY
Y W RODZIN
NIE”

Załąccznik nr 1 doo siwz

.......................................................
(miejscowość i data )

Telefon............................... ffaks .........................
.........................................................................
E-mail ...................................................................

Nazwa i adres wykkonawcy

telefon ............................... fa
aks ..........................
.........................................................................
E-mail ...................................................................

Nazwa i adres wykkonawcy

Pełnomo
ocnik
(do
otyczy wyko
onawców wspólnie
w
ubiegających
się o zamówienia)

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

OFERTA
P
Powiat
Pru
udnicki/
Powiatowe
P
e Centrum Pomocy Rodzinie
R
w Prud
dniku
ul. Kośściuszki 55a
a, 48-200 Prrudnik,
W odpowiedzi na ogłoszen
nie o zamówieniu w trybie
e przetargu nieograniczo
n
nego oferuje
emy wykonan
nie zamówienia,
k
jest : „Świadcz
zenie usług szkoleniow
wych w zak
kresie prawa jazdy dla uczestnikó
ów
prrzedmiotem którego
p
projektu
„Z
ZATRZYMAĆ
Ć PRZEMOC
C”
e kursu praw
wa jazdy ka
ategorii B d
dla 8 osób)
(Organizacja i przeprrowadzenie
mówienia ofe
erujemy cenę
ę :
Za realizacje przzedmiotu zam

Nazwa kursu

Organiz
zacja i
prrzeprowadz
zenie kursu
u
prrawa jazdy kategorii B
dla 8 osób
o

Łąc
czna cena ofertowa

…………………………………
……………………
…………………………………………
………..

złotych

…………………………………………
………….. złotyych )
(słownie : …………………
w tym:
- wartość netto …………
………………….…
……………………
….. PLN
- podatekk VAT - ..…….. % ………………
……………………
….. PLN
- cena je
ednostkowa za jednego uczestnika
u
n
netto:
…………
……………………….. PLN
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Prze
edmiot zamów
wienia wykonamy w terrminie i na zasadach
z
określonych
o
h w specyfik
kacji istotn
nych warun
nków
zam
mówienia.
Ośw
wiadczamy, że zapozn
naliśmy się
ę z posta
anowieniam
mi specyfika
acji istotnycch warunkó
ów zamówienia,
akce
eptujemy bez
b zastrze
eżeń przedm
miotowe po
ostanowien
nia, zobowiiązujemy się
ę w przypadk
ku wyboru na
aszej
ofertty, do zawarrcia umowy zgodnej
z
z nin
niejszą specyyfikacją i nasszą ofertą.
Ośw
wiadczamy, że
e uważamy się
s za związa
anych niniejszzą ofertą na czas wskaz
zany w SIW
WZ.
Ośw
wiadczamy, że
e przyjmujem
my warunkii realizacji zamówienia
z
a określone
e w SIWZ i w wyjaśnieniach do
SIW
WZ, w tym min.
m
termin
ny przechow
wywania do
okumentacjji.

Ośw
wiadczenie
e, że osob
by, które będą ucz
zestniczyć
ć w wykonywaniu z
zamówien
nia, posiad
dają
wym
magane up
prawnienia.
Informuję, iż nie powierz
zymy do wyykonania pod
dwykonawcom
m żadnej czę
ęści niniejsze
ego zamówie
enia∗.
e części niniejjszego zamó
ówienia powierzymy do wykonania podwykonaw
wcom ∗:
Informujemy, iż następujące
Lp.
1

Nazwa części
c
zamówie
enia

2
3

ach parafowa
anych i kolejno ponumerowanych od
d nr ................. do
Oferrta została złłożona na ............ strona
nr.........................

Inte
egralną częśść oferty sta
anowią nasttępujące do
okumenty:
1)............................
2)............................
3)............................
..............................................................................................................................................
( podpis ofe
erenta lub podpis osoby/ ób uprawnionej /ych
h do reprezenttowania Wykona
awcy)

∗

Niepo
otrzebne skreślić
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Załącznik
Z
N 2 do SIW
Nr
WZ - Formula
arz oświadc
czeń

............................................................................
Nazwa i adres Wykkonawcy

OŚW
WIADCZE
ENIE
Przystępują
ąc do udziałłu w postęp
powaniu o udzielenie
u
za
amówienia publicznego
o
na : „Świad
dczenie us
sług szkole
eniowych w zakresie
e prawa ja
azdy dla uc
czestników
w projektu
u
„ZATRZ
ZYMAĆ PRZ
ZEMOC”
ośw
wiadczamy, że spełn
niamy warrunki udzia
ału w posttępowaniu
u w zakres
sie :
1) possiadania upra
awnień do wykonywania
w
działalności w zakresie objętym
o
prze
edmiotem zamówienia,
2) possiadania wiedzy i doświadczenia
3) dyssponowania odpowiedn
nim potencja
ałem technicznym oraz
zam
mówienia ,
4) syttuacji ekonom
micznej i fina
ansowej.

osobam
mi zdolnymi do wykon
nania

......................................, dnia ......................................

…………
………….……
………………………………………………
………………………
………………………
…………
dpis Wykonawccy lub podpis ossoby/ ób uprawnionej /ych do reprezentowan
nia Wykonawcy))
( pod

............................................................................
Nazwa i adres Wykkonawcy

OŚW
WIADCZE
ENIE
Przystępują
ąc do udziałłu w postęp
powaniu o udzielenie
u
za
amówienia publicznego
o
na : „Świad
dczenie us
sług szkole
eniowych w zakresie
e prawa ja
azdy dla uc
czestników
w projektu
u
„ZATRZ
ZYMAĆ PR
RZEMOC
ośw
wiadczamy, że
ż nie podle
egamy wyklluczeniu z postępowan
p
nia o udziele
enie zamów
wienia publiccznego na
podstawie art. 24 ust.1 usstawy z dnia
a 29 styczniia 2004 r. prawo
p
zamów
wień publiccznych.
......................................, dnia ......................................

…
……………
……….…………
………………………………………………
………………………
………………………
……
( podpis Wykonawcy
W
lub podpis osoby/ ób
ó uprawnionej /ych do reprezentowania Wykonawcy)
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nansowany ze środków
w Ministers
stwa Prac
cy i Polityk
ki Społecz
znej w ram
mach program
mu:
”WS
SPIERANIE
E JEDNO
OSTEK SA
AMORZADU
U TERYTO
ORIALNEG
GO W TW
WORZENIU SYSTEM
MU
PRZ
ZECIWDZIA
IAŁANIA PR
RZEMOCY
Y W RODZIN
NIE”

Załącznik
k Nr 5 do S
SIWZ – listta podmio
otów
............................................................................
Nazwa i adres Wykkonawcy

.......................................................
(miejscowość i data )

Lis
sta podmio
otów należących do
o tej samejj grupy kapitałowej,,
o którrej mowa w art. 24 ust.
u
2 pkt 5 Ustawy Pzp
Przystępują
ąc do udziałłu w postęp
powaniu o udzielenie
u
za
amówienia publicznego
o
na : „Świad
dczenie us
sług szkole
eniowych w zakresie
e prawa ja
azdy dla uc
czestników
w projektu
u
„ZATRZ
ZYMAĆ PR
RZEMOC
ośw
wiadczam, że
e na dzień składania
s
offert jako wyykonawca:



nie należę* do grupy
g
kapittałowej**, w rozumien
niu ustawy z dnia 16 lutego 200
07r. o ochrronie
konkure
encji i konsu
umentów (D
Dz. U. Nr 50
0 poz. 331 z pózn. zm.))
należę* do grupy kapitało
owej**, w rozumieniu
u ustawy z dnia 16 lutego 200
07r. o ochrronie
konkure
encji i kon
nsumentów (Dz. U. Nr
N 50 poz. 331 z pó
ózn. zm.), w której skład wcho
odzą
następu
ujące podmiioty:
1)………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………
2)………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………
3)………

…)………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………
*niep
epotrzebne skrreślić
**zg
godnie z art. 4 pkt. 14 ustaawy z dnia 16 lutego 2007r.. o ochronie konkurencji
k
i konsumentów
k
(Dz. U. Nr 50
0, poz. 331, z późn.
p
zm.)p
)przez grupę kapitałową
k
roz
ozumie się wsz
szystkich przed
dsiębiorców, którzy
k
są konttrolowani w sp
sposób bezpośśredni lub pośśredni
przez
ez jednego prze
zedsiębiorcę, w tym równieżż tego przedsięębiorcę.

Uw
waga: ninie
ejsze ośw
wiadczenie składa każdy
k
z Wykonawcó
W
ów wspóln
nie ubiega
ających siię o
udz
zielenie zamówienia.
.................................................................................................
podpis oso
oby/ osób / uprrawnionej /nych / do reprezento
owania Wykona
awcy
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Załą
ącznik nr5 doo siwz
Wzór umowy
y
UMO
OWA NR ….. . 2013
zawaarta dnia ……
…………. 20133 r. w Prudnikku pomiędzy Powiatem
P
Pru
udnickim/ Pow
wiatowe Centrrum Pomocy Rodzinie
R
w
Pruddniku, ul. Koścciuszki 55a, 48-200
4
Prudnikk, REGON 5331422804, NIP
P 75516699322 reprezentow
wanym przez:
Kierrownika – Kryystynę Wilisow
wską,
zwannym dalej „Zlleceniodawcąą”,
a ………………
…
…..,z siedzibbą …………
………………………………
…, wpisanym
m do ewidenncji działalno
ości gospodaarczej
prow
wadzonej przzez……………
………………
……/KRS podd numerem ewidencyjnyym……………
…….., NIP ………………
…….,
REG
GON…………
…………, reprrezentowanym
m przez: ……………….
zwannym dalej „Zlleceniobiorcąą”,
W wyniku
w
wybooru Zleceniobbiorcy w poostępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzoneego w przeetargu
nieoggraniczonym na podstawiee art. 39 i nasstępnych ustaawy z dnia 29
9 stycznia 20004 r. Prawo zaamówień publlicznych (Dz. U. z
20100 r. Nr 113, pooz. 759) Zleceeniodawca i Zlleceniobiorca, zawierają um
mowę o następpującej treści
§1
1.
2.
3.
1.
2.
3.

4.
5.

Zlecenioddawca zlecaa, a Zleceniobiorca przzyjmuje zlecenie i zoboowiązuje sięę do wykon
nania usługi pn:
…………
…………….
Szczegółłowy program
m kursu określoony został w siwz,
s
stanowiąącej integralnąą część umow
wy.
Szczegółłowe daty przeeprowadzeniaa kursu będą ustalone
u
przez Zleceniobiorccę w porozum
mieniu ze Zleceeniodawcą.
§2
Kursem obejmuje
o
się ………………
…
…….
Kurs odbbywać się będzzie w grupachh gwarantującyych należyte opanowanie
o
programu.
Zlecenioddawca zastrzeega sobie praawo przeprow
wadzenia wśró
ód uczestników kursu ankiiety, której ceelem będzie ocena
o
kursu prrzeprowadzannego przez Zleceniobiorcę
Z
ę. Ponadto Zleceniodawca
Z
a zastrzega ssobie prawo bieżącej kontroli
prawidłowości wykonnania przedm
miotu umowyy, w tym prrawo do wgglądu i tworrzenia kserok
kopii dokumeentów
Zleceniobbiorcy, dotyczących wykonania umowyy, jak m.in. liist obecności, ankiet prowaadzonych przzez Zleceniobiiorcę,
itp.
Zlecenioddawca zastrzzega sobie możliwość
m
zm
mniejszenia ilości
i
uczestnników kursu z przyczyn niezależnychh od
Zlecenioddawcy, inform
mując o tym Zleceniobiorcę
Z
ę co najmniej na
n 5 dni przedd terminem kuursu.
Zlecenioddawca zastrzeega sobie praawo wglądu do
d dokumentó
ów dotyczącycch realizacji pprzedmiotu zaamówienia, w tym
m.in. do dokumentów finansowych..
§3

1.
2.
3.

Zleceniobbiorca oświaddcza, iż posiiada doświadcczenie oraz niezbędną
n
wiedzę do naleeżytego przep
prowadzenia kursu
k
objętego przedmiotem
m umowy.
Zleceniobbiorca oświaddcza, iż dyspoonuje potencjaałem techniczznym i osobam
mi z odpowieddnimi uprawn
nieniami, zdollnymi
do prawidłowej realizaacji przedmiottu umowy.
Zleceniobbiorca oświaddcza, że jest wpisany
w
do rejjestru przedsiębiorców prow
wadzących ośśrodki szkolen
nia kierowców
w pod
numerem
m ………………….
§4

1. Zlleceniobiorca zobowiązuje się do:
1) wykonania
w
umoowy z należyttą starannościąą i czuwania nad
n jej prawid
dłową realizacjją,
2) prrzeprowadzennia kursu praw
wa jazdy kateegorii …… zggodnie ze złożżoną ofertą sttanowiącą inteegralną część niniejszej um
mowy
oraz opisem przeddmiotu zamów
wienia,
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3) zaapewnienia poomieszczeń naa potrzeby reaalizacji kursu, wyposażonycch w odpowiedni sprzęt nieezbędny do reaalizacji przedm
miotu
zamóówienia, utwaardzonego plaacu manewrow
wego, pojazduu przystosowaanego do naukki jazdy – spełniających waarunki określoone w
§ 3 ust. 1 Rozpporządzenia Ministra
M
Infraastruktury z dnia 27 paźd
dziernika 20005 r. w spraawie szkolenia, egzaminow
wania
i uzyyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami,
p
insstruktorów i egzaminatorów
e
w ( Dz. U. Nr 217, poz. 183
34 );
4) zoorganizowaniaa przeprowaddzenia badań lekarskich przzez lekarza sp
pecjalistę z zaakresu medyccyny pracy w celu stwierddzenia
istnieenia lub brakuu przeciwwskaazań zdrowotnnych do kieroowania pojazdem przez kanddydatów;
5) ubbezpieczenia uczestników
u
s
szkolenia
od następstw
n
niesszczęśliwych wypadków
w
w okresie trwannia kursu;
które
6) zaapewnienia materiałów
m
dyddaktycznych tjj. podręcznikóów, notatników
w i długopisów odpowiadaj
ających ilości uczestników,
u
po zaakończeniu kuursu przejdą na
n własność kaażdego uczesttnika kursu;
7) pooinformowaniia uczestników
w przed rozpooczęciem kursuu o zagrożeniaach występująących w miejsscu przeprowaadzania kursu;;
8) przestrzegania
p
a przepisów
w o ochroniie danych osobowych,
o
zgodnie z ustawą z ddnia
29 sierpnia 19997 r.
o occhronie danycch osobowychh ( Dz. U. z 2002 r. Nr 101,
1
poz. 926
6 z późn. zm. ) podczas w
wykonywania i po zakończeniu
przeddmiotu umow
wy;
9) inndywidualizaccji kształceniaa poprzez prow
wadzenie systematycznej occeny postępów
w poszczególnnych uczestniików i zwięksszenia
pom
mocy wobec ossób mających trudności w procesie
p
nauczzania;
10) bieżącego
b
pisemnego inforrmowania Zam
mawiającego imiennie
i
o nieeusprawiedliw
wionej nieobecności na kurrsie, nie zgłoszeniu
się na
n kurs lub teżż rezygnacji z uczestnictwa w kursie w trrakcie jego trw
wania;
11) przeprowadze
p
enia oceny końńcowej każdeggo uczestnikaa kursu, oraz powiadomienia
p
a Zamawiająccego, na 3 dni wcześniej, o dacie
i goddzinie oceny końcowej
k
uczeestników kurssu;
12) wydania
w
uczeestnikowi zaśw
wiadczenia o ukończeniuu kursu, upow
ważniającego do
d przystąpiennia do egzam
minu państwow
wego,
a takkże zaświadczzenia, będąceggo integralną częścią
c
ww. dokumentu,
d
zaaopatrzonego w informacjęę o współfinaansowaniu Proojektu
z Miinisterstwa Praacy i Polityki Społecznej
13) przekazania
p
Z
Zamawiającem
mu w terminiee 14 dni od zaakończenia ku
ursu imienneggo wykazu ucczestników (sk
kierowanych przez
p
Zam
mawiającego ),, którzy ukońńczyli kurs orraz kserokopiii zaświadczeń
ń, dokumentóów potwierdzaających nabyccie uprawnieńń, list
obeccności, wyciąggu egzaminaccyjnego oraz zaświadczeń będących inttegralną częśccią świadectw
w, potwierdzo
onych za zgoddność
z oryyginałem, a taakże imienneggo wykazu osóób, które nie ukończyły
u
ku
ursu, nie zdałyy egzaminu bąądź nie przysttąpiły do egzaaminu
końccowego;
14) wskazania teerminu egzam
minów popraw
wkowych, a po
p ich przep
prowadzeniu, do dostarczeenia Zamawiaającemu protookołu
egzaaminacyjnego ukończenia kursu;
k
15) przekazania potwierdzonej
p
j kserokopii innych
i
dokum
mentów związzanych z reallizacją usługi, o które na piśmie zwrócci się
Zam
mawiający;
16) odpowiednieego oznaczennia wszystkicch dokumentów bezpośreednio związaanych z reaalizacją usłu
ugi tj. materiiałów
dydaaktycznych, programów
p
kuursów, certyfikkatów, list obeecności itp.
17) przechowywa
p
ania dokumenntacji związannej z realizacjją umowy do
o 31 grudnia 2017 r. w spposób zapewn
niający dostęppność,
pouffność i bezpieeczeństwa, a w przypadku zmiany
z
adresuu archiwizacji dokumentów
w poinformow
wania Zamaw
wiającego o noowym
adresie archiwizaccji i w przypaadku likwidacjji przekazaniaa dokumentów
w do siedzibyy Zamawiająceego - wymogii te dotyczą okresu
do 31 grudnia 20117 r.;
18) poddania
p
się kontroli przezz Zamawiająccego lub innyy uprawniony podmiot w zakresie
z
realizzacji umowy oraz
o
udostępnnienia
konttrolującym wgglądu do dokuumentów, w tyym dokumentóów finansowy
ych oraz dokum
mentów w forrmie elektroniicznej - wymóóg ten
dotyyczy okresu doo 31 grudnia 2017
2
r.;
19) do
d obowiązkóów zleceniobioorcy należeć będzie
b
dokonaanie opłaty za pierwszy egzamin państwoowy uczestnik
ków szkolenia wraz
z dow
wiezieniem i odwiezieniem
o
m na miejsce egzaminu.
2. Zaamówienie niee obejmuje eggzaminu państtwowego.
§5
Term
min wykonania przedmiotu umowy ustalaa się na okres od dnia podpisania umowyy do dnia: ……
………….
§6
1.

2.
3.

Za wykkonanie przzedmiotu um
mowy Zlecceniodawca zapłaci Zleeceniobiorcy wynagrodzeenie w łąącznej
wysokoścci……………
…zł brutto, w tym podatekk VAT (ustaw
wowo zwolnioone z podatkuu VAT) ustallone na podstawie
złożonej oferty, stanow
wiące iloczynn ….. uczestnników kursu kat
k … oraz kw
woty…………
……… zł za jednego uczesstnika
z zastrzeżżeniem ust. 2..
W przyppadku gdy rzzeczywista licczba uczestnikków kursu będzie mniejszza od wskazaanej w oferciie, wynagroddzenie
Zleceniobbiorcy określoone w ust. 1 ulegnie
u
proporrcjonalnemu zmniejszeniu.
Wynagroodzenie określlone w ust. 1 obejmuje wszzystkie koszty
y poniesione przez
p
Zlecenioobiorcę w zw
wiązku z realiizacją
przedmiootu umowy.
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4.
5.
6.
7.
8.
9.

Wynagroodzenie płatnee będzie po zakończeniu
z
k
kursu
i przedsstawieniu przeez Zleceniobioorcę wymagaanych dokumeentów
zgodnie z § 4 pkt. 13 niniejszej
n
umoowy.
Podstawąą do wypłaty wynagrodzeni
w
ia będzie faktuura wystawion
na przez Zleceeniobiorcę po zakończeniu kursu.
Wynagroodzenie będziee płatne w term
minie 14 dni od
o daty doręczzenia faktury na
n konto Zlecceniodawcy
wskazanne na fakturze..
ciągu
zobowiązujee
Zlecenniobiorca
się
do
dostaarczenia
Z
Zleceniodawc
cy
faktury
y
w
7 dni odd jej wystawieenia.
Strony usstalają, że dnieem zapłaty bęędzie dzień obbciążenia rachu
unku bankoweego Zlecenioddawcy.
Faktury wystawiać
w
nalleży na Powiaat Prudnicki/ Powiatowe
P
Ceentrum Pomoccy Rodzinie w Prudniku,
ul. Kościuszki 55a, 48--200 Prudnik,, REGON 5311422804, NIP 7551669932.
§7

1.
2.

Zleceniobbiorca może powierzyć, zgodnie z offertą Zlecenio
obiorcy, wykkonanie częścci usług podw
wykonawcom
m pod
warunkieem, że posiadaają oni kwalifi
fikacje do ich wykonania.
w
Zleceniobbiorca odpow
wiedzialny jestt jak za własnne działanie lu
ub zaniechaniee i zaniechaniee działania i zaniechanie osób
trzecich, z których pomocą zobow
wiązanie wykkonuje lub kttórym wykonanie zobowiąązania powierrza Zleceniobbiorca
ponosi peełną i wyłącznną odpowiedzialność za zappłatę wynagrodzenia za zaddania wykonanne przez osoby
y trzecie.
§8

1.

Odpowieedzialnym za realizację
r
przeedmiotu umow
wy po stronie Zleceniobiorccy będzie:
…………
…………………….
2. Odpowieedzialnym za realizację
r
przeedmiotu umow
wy po stronie Zleceniodawccy będzie:
…………
…………………….
§9
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Zleceniobioorca zapłaci Zleceniodawcy
Z
y kary umownne:
stosunku
1) za
opóźnienie
w
wykonnaniu
przeedmiotu
um
mowy
w
do
terminu
określoonego
w §5 umowy
u
w wyysokości 0,5 % łącznego wynagrodzeni
w
ia brutto okreeślonego w §66 ust 1 umow
wy za każdy dzień
opóźniienia
2) za odsstąpienie od umowy
u
przez którąkolwiekk ze stron z prrzyczyn zależżnych od Zlecceniobiorcy w wysokości 10%
łączneggo wynagrodzzenia brutto okkreślonego w §6 ust 1 umow
wy
Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorc
Z
cy karę umow
wną za odstąp
pienie od umoowy przez któórąkolwiek zee stron z przyyczyn
zależnych od Zlecenioddawcy, w wyssokości 10 % łącznego wynagrodzenia
w
a brutto okreśślonego w §6
6 ust. 1 umow
wy, z
zastrzeżeniem ust. 5 i 6
Strony
zastrzegają
sobie
p
prawo
do
dochodzeenia
odszkkodowania
na
zasaadach
ogóllnych
o ile wartośść faktycznie poniesionych
szkód przekraacza wysokośść kar umownyych.
p
Strony doppuszczają możżliwość potrąccania kar umoownych z naleeżności przysłługującej Zlecceniobiorcy z tytułu ninieejszej
umowy.
W razie zaaistnienia istootnej zmiany okoliczności powodującej,, że wykonannie umowy niie leży w inteeresie publiczznym,
czego nie można
m
było prrzewidzieć w chwili zawarccia umowy, Zleceniodawca
Z
a może odstąppić od umowy
y w terminie 30
3 dni
od powzięccia wiadomoścci o tych okoliicznościach.
W przypaddku, o którym
m mowa w ust.
u 5, Zlecenniobiorca możże żądać wyłąącznie wynnagrodzenia należnego
n
z tytułu
t
wykonania części umow
wy.
§ 10

Wszelkie zmiany niniejszej um
mowy i jej inteegralnych częśści mogą nasttąpić za zgodąą stron i wym
magają dla sw
wej ważności formy
f
pisem
mnej pod rygoorem nieważnności.
§ 11
Ewentualne sporry wynikające z niniejszzej umowy rozpatrywane
r
będą przezz sąd powszzechny właścciwy dla sieddziby
Zleceniodawcy.
§ 122
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W spprawach nieurrgowanych poostanowieniam
mi niniejszej umowy
u
mają zastosowanie
z
p
przepisy
Kodeeksu Cywilneego i ustawy Prawo
P
Zam
mówień Publiczznych
§ 133
Umoowę sporządzoono w cztereech jednobrzm
miących egzem
mplarzach, trzzy egzemplarzze dla Zlecenniodawcy, jed
den egzemplarrz dla
Zleceniobiorcy.
§ 144
Integgralną częściąą niniejszej um
mowy jest:
1) oferta Zleeceniobiorcy z dnia ………
…………….. r., która stanow
wi załącznik nr
n 1 do umowyy
2) siwz, któóra stanowi załłącznik nr 2 do
d umowy

Zleceniodawca
……
…………………
…………

Zlecenioobiorca
………………
…
………………
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