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Spis tre!ci (zawarto!" specyfikacji istotnych warunków zamówienia):  
Cz!"# 1. Obligatoryjne postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia  
§ 1.  Nazwa (firma) oraz adres zamawiaj!cego  

§ 2.  Tryb udzielenia zamówienia  

§ 3.  Opis przedmiotu zamówienia  

§ 4.  Termin wykonania zamówienia  

§ 5.  Warunki udziału w post"powaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 
warunków  

§ 6.  Informacja o o#wiadczeniach lub dokumentach, jakie maj! dostarczy$ wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełniania warunków udziału w post"powaniu  

§ 7.  Informacje o sposobie porozumiewania si" zamawiaj!cego z wykonawcami oraz przekazywania 
o#wiadcze% lub dokumentów, wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania si" z 
wykonawcami  

§ 8.  Wymagania dotycz!ce wadium  

§ 9.  Termin zwi!zania ofert!  

§ 10.  Opis sposobu przygotowywania ofert  

§ 11.  Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert  

§ 12.  Opis sposobu obliczenia ceny  

§ 13.  Opis kryteriów, którymi zamawiaj!cy b"dzie si" kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem 
znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert  

§ 14.  Informacje o formalno#ciach, jakie powinny zosta$ dopełnione po wyborze oferty w celu 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego  

§ 15.  Wymagania dotycz!ce zabezpieczenia nale&ytego wykonania umowy  

§ 16.  Istotne dla stron postanowienia, które zostan! wprowadzone do tre#ci zawieranej umowy w 
sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, je&eli 
zamawiaj!cy wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umow" w sprawie zamówienia 
publicznego na takich warunkach  

§ 17.  Pouczenie o #rodkach ochrony prawnej przysługuj!cych wykonawcy w toku post"powania o 
udzielenie zamówienia  

Cz!"# 2. Dodatkowe postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia  
§ 18.  Opis cz"#ci zamówienia, je&eli zamawiaj!cy dopuszcza składanie ofert cz"#ciowych  

§ 19.  Okre#lenie maksymalnej liczby wykonawców, z którymi zamawiaj!cy zawrze umow" ramow!, 
je&eli zamawiaj!cy przewiduje zawarcie umowy ramowej  
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§ 20.  Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniaj!cych, o których mowa w art. 67 ust. 1 
pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, oraz okoliczno#ci, po których zaistnieniu b"d! one 
udzielane, je&eli zamawiaj!cy przewiduje udzielenie takich zamówie%  

§ 21.  Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim musz! 
odpowiada$ oferty wariantowe, je&eli zamawiaj!cy dopuszcza ich składanie  

§ 22.  Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiaj!cego, je&eli zamawiaj!cy 
dopuszcza porozumiewanie si" drog! elektroniczn!  

§ 23.  Informacje dotycz!ce walut obcych, w jakich mog! by$ prowadzone rozliczenia mi"dzy 
zamawiaj!cym a wykonawc!, je&eli zamawiaj!cy przewiduje rozliczenia w walutach obcych 

§ 24.  Postanowienia dotycz!ce aukcji elektronicznej  

§ 25.  Wysoko#$ zwrotu kosztów udziału w post"powaniu, je&eli zamawiaj!cy przewiduje ich zwrot  

§ 26. Postanowienia dotycz!ce wymaga% Zamawiaj!cego, o których mowa w art. 29 ust. 4. 

Cz!"# 3. Szczególne postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia  

§ 27.  Okre#lenie cz"#ci zamówienia, które nie mog! by$ powierzone podwykonawcom, ze wzgl"du 
na specyfik" zamówienia. 
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Cz!"# 1. 

Obligatoryjne postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

§ 1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiaj$cego 

Zamawiaj!cym jest POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE w Legionowie, ul. gen. Wł. 
Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo; tel. 22 784 83 33  faks 22 764 02 05; 

www.legionowo.pcpr.pl 

Post"powanie oznaczone jest jako: PO KL 3431-8/2010. Wszelka korespondencja w tej sprawie 
b"dzie powoływa$ si" na powy&sze oznaczenie. 

§ 2. Tryb udzielenia zamówienia 

Trybem udzielenia zamówienia jest przetarg nieograniczony, zgodnie z art. 10 ust. 1 oraz art.5 ust. 1 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówie% publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2010r. Nr 
113, poz. 795 z pó'n. zm.). 

§ 3. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie 3 dniowego 
szkolenia wyjazdowego (ł!cznie z dojazdem i przejazdem powrotnym), wraz z noclegiem i 
wy&ywieniem, z zakresu kompetencji mi"kkich (warsztaty z doradc! zawodowym, warsztaty z 
radc! prawnym, warsztaty z psychologiem) dla osób bezrobotnych, wychowanków 
opuszczaj!cych placówki opieku%czo-wychowawcze, wychowanków opuszczaj!cych rodziny 
zast"pcze (20 osób), wskazanych przez Powiatowe Centru Pomocy Rodzinie w Legionowie, w 
o#rodku/hotelu poło&onym na terenie Powiatu Legionowskiego na potrzeb" projektu „Pokonaj 
siebie! Udowodnij, &e mo&esz wi"cej! Edycja 2010” realizowanego przez przez Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie. Projekt realizowany jest w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki, działania 7.1. "Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji", 
poddziałania 7.1.2. " Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra 
pomocy rodzinie" i jest współfinansowany przez Uni" Europejsk! w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego. 

2. Trening kompetencji i umiej"tno#ci społecznych ma na celu $wiczenie aspektów 
behawioralnych uczestników projektu, ze szczególnym zwróceniem uwagi na aspekt 
motywacyjny, umiej"tno#ci radzenia sobie ze stresem, komunikacji, pracy zespołowej, 
uczenia si" optymizmu i asertywno#ci, nabycie wi"kszej pewno#ci siebie i wiary we własne 
mo&liwo#ci. 

3. Wykonawca w ofercie cenowej uwzgl"dnia cen" dla max. liczby uczestników. Zamawiaj!cy 
zastrzega sobie mo&liwo#$ zmniejszenia lub zwi"kszenia liczby osób (po uzyskaniu zgody 
Wykonawcy).  

4. W turnusie uczestniczy$ b"d! osoby z nast"puj!cych grup społecznych zagro&onych 
wykluczeniem społecznym: 

1) osoby bezrobotne, 
2) wychowankowie opuszczaj!cy placówki opieku%czo-wychowawcze, 
3) wychowankowie opuszczaj!cy rodziny zast"pcze. 
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Wykaz osób  Zamawiaj!cy dostarczy Wykonawcy najpó'niej w dniu podpisania umowy.  

5. Zało%enia organizacyjne szkolenia: 
1) Rozwijanie umiej"tno#ci społecznych i samorealizacji uczestników; 
2) Wyrabianie zaradno#ci osobistej; 
3) Trening asertywno#ci; 
4) Wzbogacenie komunikacji interpersonalnej; 
5) Podniesienie poczucia własnej warto#ci; 
6) Rozwój umiej"tno#ci współpracy, wdra&anie do współdziałania, integracja grupy; 
7) Twórcze wykorzystanie własnego potencjału w aktywno#ci społecznej; 
8) Podniesienie poziomu wiedzy o przysługuj!cych pracownikowi prawach; 
9) Przekazanie wiedzy na temat placówek wspieraj!cych osoby z w/w grup społecznych 

zagro&onych wykluczeniem społecznym; 
10) Omówienie zagadnie% prawa pracy; 
11) Wypracowanie planu działania, praktyczne informacje o poszukiwaniu pracy, sporz!dzanie 

CV i prowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej; 
6. Wykonawca zapewni uczestnikom szkolenia: 
1) Kadr" gwarantuj!c! prawidłow! organizacj" szkolenia w tym: opiekuna, psychologa i doradc" 

zawodowego oraz radc" prawnego; 
2) Ł!czny czas zorganizowanych zaj"$ w czasie szkolenia wyjazdowego w tym: 
a) zaj"cia integracyjno- adaptacyjne w tym: wieczorki zapoznawcze, taneczne, ogniska;  
b) zaj"cia kulturalno –o#wiatowe, dydaktyczne i wychowawczo-profilaktyczne w tym: projekcje 

filmów. 
3) Trening kompetencji i umiej"tno#ci społecznych w tym: 
a) zaj"cia z psychologiem – co najmniej 8 godzin zegarowych; 
b) zaj"cia z doradc! zawodowym – co najmniej 8 godzin zegarowych; 
c) zaj"cia z radc! prawnym – co najmniej 8 godzin zegarowych; 

Uwaga: Godzina zegarowa szkolenia liczy 60 min i obejmuje zaj!cia edukacyjne licz$ce 45 min. 
Oraz przerw! licz$c$  "rednio 15 min., przy czym długo"# przerw mo%e by# ustalana w sposób 
elastyczny . 

4) Zaj"cia z psychologiem, doradc! zawodowym oraz radc! prawnym powinny odbywa$ w 2 
grupach 

5) Wykonawca zobowi!zany jest do wystawienia za#wiadcze% dla uczestników szkolenia o 
odbyciu treningów, zawieraj!cych informacje o głównym temacie zaj"$, datach odbywania 
treningów wraz z wykazem poszczególnych zagadnie% i podaniem ilo#ci godzin do ka&dego z 
nich, a tak&e list" obecno#ci na treningach z ka&dego dnia. Za#wiadczenia oraz lista obecno#ci 
powinny by$ oznakowane logotypem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zgodnie z 
wzorem przesłanym przez Zamawiaj!cego. Wykonawca zobowi!zany jest do przekazania 
kopii ka&dego wydanego za#wiadczenia Zamawiaj!cemu drog! pocztow! na adres 
Zamawiaj!cego. 

6. Ponadto Wykonawca zobowi$zuje si! do: 
1) Zakwaterowania w o#rodku/hotelu w pokojach 1 lub 2 osobowych z pełnym w"złem 

sanitarnym tj: umywalka, prysznic, wc. Ka&dy pokój musi by$ wyposa&ony w TV oraz czajnik 
bezprzewodowy (Zamawiaj!cy nie dopuszcza zakwaterowania uczestników turnusu w 
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domkach). 
2) Całodziennego wy&ywienia w skład którego wchodz!: #niadanie, obiad, kolacja w tym:       

#niadanie (szwedzki stół,) w godzinach od 7:30 do 9:30: minimum jedno danie ciepłe, 
przek!ski zimne, pieczywo jasne i ciemne, napoje gor!ce, soki owoce warzywa. Obiad: 
dwudaniowy z deserem (w przerwie mi"dzy zaj"ciami). Kolacja: minimum jedno danie ciepłe, 
przek!ski zimne, pieczywo jasne i ciemne, napoje gor!ce, soki, owoce, warzywa. Dwie 
przerwy kawowe (przed południem i po południu): kawa, herbata, woda, soki, ciasto, owoce. 

3) O#rodek, w którym b"d! zakwaterowani uczestnicy turnusu musi posiada$ stołówk". 
4) O#rodek musi posiada$ sale (min. 2) do prowadzenia treningów kompetencji i umiej"tno#ci 

społecznych, przeznaczone dla jednorazowego u&ytkowania przez minimum 15 osób, 
wyposa&one w stoły, krzesła, tablice, ekran projekcyjny, dost"pne wraz z wyposa&eniem 
minimum 8 godz. dziennie dla uczestników szkolenia  

5) Transportu uczestników na miejsce szkolenia i w drodze powrotnej zorganizowanym 
#rodkiem transportu.  

6) Zamawiaj!cy wymaga aby opiekun grupy szkoleniowej Wykonawcy odebrał uczestników z 
siedziby Zamawiaj!cego w Legionowie i opiekował si" nimi podczas podró&y. 

7) Ubezpieczenia od nast"pstw nieszcz"#liwych wypadków powstałych w zwi!zku z pobytem na 
szkoleniu dla ka&dego uczestnika szkolenia obejmuj!cego tak&e dojazd uczestników szkolenia 
z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania si" szkolenia oraz dojazd z miejsca odbywania 
si" szkolenia do miejsca zamieszkania.  

Zamawiaj$cy zastrzega sobie prawo do dokonania wizji na terenie o"rodka celem okre"lenia 
zgodno"ci opisu ze stanem faktycznym. 

7. Zamawiaj$cy zastrzega równie%, i% do obowi$zków Wykonawcy b!dzie nale%ało: 
1) Niezwłoczne zawiadomienie Zamawiaj!cego o ka&dym przypadku przerwania szkolenia przez 

jego uczestnika. 
2) Sprawowania opieki nad uczestnikami szkolenia z uwzgl"dnieniem nieletnich uczestników 

szkolenia. 
3) Wystawienie po zako%czeniu szkolenia faktury w terminie do 30 grudnia 2010 r. 
4) Dokonania zwrotu w wysoko#ci kosztów w przypadku rezygnacji uczestnika szkolenia z 

uczestnictwa w szkoleniu przed jego rozpocz"ciem lub stwierdzenia w wyniku kontroli 
ra&!cych uchybie% w zakresie realizacji tego szkolenia. 

5) Ustawienia w widocznym miejscu tablicy informacyjnej o współfinansowaniu szkolenia ze 
#rodków Unii Europejskiej.  

6) Umieszczenia logo Unia Europejska EFS, logo Kapitał Ludzki – Narodowa Strategia 
Spójno#ci i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie jako realizatora projektu na 
materiałach szkoleniowych, edukacyjnych oraz sporz!dzanych dokumentach. 

7) Oznaczenia sal, w których b"d! odbywały si" zaj"cia poprzez umieszczenie logo Unia 
Europejska EFS i logo Kapitał Ludzki – Narodowa Strategia Spójno#ci. 

8) Dokonanie wpisu o szkoleniach na stronie www.iwestycjawkadry.info.pl.   
9) Przeprowadzenia oceny szkolenia za pomoc! ankiet ewaluacyjnych. 
10) Dostarczenia Zleceniodawcy, w ci!gu 3 dni od daty zako%czenia szkolenia, kserokopii 

nast"puj!cych dokumentów: 
a)  dziennika zaj"$, zawieraj!cego list" obecno#ci wraz z rozliczeniem godzin 

zrealizowanych na zaj"ciach, uwzgl"dniaj!cych dni, godziny oraz tematyk" zrealizowanych 
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zaj"$, 
b) za#wiadcze% zawieraj!cych logo POKL i EFS, potwierdzaj!cych uko%czenie szkolenia, 
c) ankiety oceniaj!cej szkolenie wypełnionej przez uczestnika warsztatów, 
d) polisy ubezpieczeniowej uczestników szkolenia. 

Wszystkie kopie przekazane do Zamawiaj!cego powinny by$ potwierdzone „za zgodno#$ z 
oryginałem”. 

2.    Nazwy i kody stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówie&:  
80570000-0 Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 
 
§ 4. Termin wykonania zamówienia 

Wykonawca zrealizuje usług" w nieprzekraczalnym terminie:od dnia podpisania umowy do 30 
grudnia 2010r. 

§ 5. Opis warunków udziału w post!powaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania 
tych warunków 

1. O udzielenie zamówienia mog$ ubiega# si! wykonawcy, którzy spełniaj$ warunki 

okre"lone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówie& publicznych, dotycz$ce: 

1) posiadania uprawnie% do wykonywania okre#lonej działalno#ci lub czynno#ci, je&eli przepisy prawa 
nakładaj! obowi!zek ich posiadania; 

2) posiadania wiedzy i do#wiadczenia; 

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia, 

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków 

W celu wykazania spełnienia warunku dotycz!cego posiadania wiedzy i do#wiadczenia, którego opis 
sposobu oceny spełnienia został dokonany w ogłoszeniu o zamówieniu, zamawiaj!cy &!da: 

1.1. Wykonania w okresie ostatnich trzech lat, przed upływem terminu składania ofert,  3 
szkole& wyjazdowych, obejmuj$cych grup! osób nie mniejsz$ ni% 10 w ka%dym szkoleniu, 
odpowiadaj$cych swoim rodzajem (tj. o nazwie to%samej lub zbli%onej do przedstawionej w par. 
3 niniejszej SIWZ*) przedmiotowemu szkoleniu  

* poj!cie nazwa to%sama lub zbli%ona oznacza trening kompetencji i umiej!tno"ci społecznych, 
trening umiej!tno"ci społecznych, warsztaty psychologiczne, warsztaty integracyjne, trening 
komunikacji interpersonalnej, prowadzenie grupy wsparcia, prowadzenie grupy rozwoju 
osobistego, warsztaty, zaj!cia psychoedukacyjne, warsztaty aktywizacji zawodowej, warsztaty 
aktywnego poszukiwania pracy, a tak%e nazwy b!d$ce innymi zestawieniami słów 
wyst!puj$cych w powy%ej wyst!puj$cych nazwach np. warsztaty rozwoju osobistego 
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W celu wykazania spełnienia warunku dotycz!cego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia, którego opis sposobu oceny spełnienia został dokonany w ogłoszeniu o zamówieniu, 
zamawiaj!cy &!da: 

1.2. Dysponowania co najmniej 1  psychologiem, z wykształceniem wy%szym, magisterskim o 
specjalno"ci psychologia, z co najmniej 2 letnim do"wiadczeniem w prowadzeniu szkole&, w tym 
co najmniej przeprowadzenie 2 szkole& o tematyce zbli%onej do przedstawionej w par. 3 ust. 5 
niniejszej SIWZ** 

**termin tematyka zbli%ona oznacza, %e prowadzone szkolenie zawierało co najmniej 2 tematy z 
tematów wyszczególnionych w par. 3 ust. 5 niniejszej SIWZ  

1.3. Dysponowania co najmniej 1 doradc$ zawodowym, z wykształceniem wy%szym, 
magisterskim o specjalno"ci doradztwo zawodowe, z co najmniej 2 letnim do"wiadczeniem w 
prowadzeniu szkole&, w tym co najmniej przeprowadzenie 2 szkole& o tematyce zbli%onej do 
przedstawionej w par. 3 ust. 5 niniejszej SIWZ** 

**termin tematyka zbli%ona oznacza, %e prowadzone szkolenie zawierało co najmniej 1 temat z 
tematów wyszczególnionych w par. 3 ust. 5 niniejszej SIWZ  

1.4. Dysponowania co najmniej 1  radc$ prawnym, z co najmniej 2 letnim do"wiadczeniem w 
prowadzeniu szkole&, w tym co najmniej przeprowadzenie 2 szkole& o tematyce zbli%onej do 
przedstawionej w par. 3 ust. 5 niniejszej SIWZ** 

**termin tematyka zbli%ona oznacza, %e prowadzone szkolenie zawierało co najmniej 1 temat z 
tematów wyszczególnionych w par. 3 ust. 5 niniejszej SIWZ  

W cel wykazania spełnienia warunku dotycz!cego posiadania uprawnie% do wykonywania okre#lonej 
działalno#ci lub czynno#ci, je&eli przepisy prawa nakładaj! obowi!zek ich posiadania, którego opis 
sposobu oceny spełnienia został dokonany w ogłoszeniu o zamówieniu, zamawiaj!cy &!da: 

1.5.Posiadania za"wiadczenia o wpisie instytucji szkoleniowej do rejestru instytucji 
szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urz$d Pracy. 

W celu wykazania, &e oferowane usługi odpowiadaj! wymaganiom okre#lonym przez Zamawiaj!cego 
w paragrafie 3 SIWZ, Zamawiaj!cy &!da: 

1.6. Programu szkolenia (uwzgl!dniaj$cy m.in.: miejsce szkolenia, czas trwania i sposób 
organizacji szkolenia, cele szkolenia, plan nauczania okre"laj$cy tematy zaj!# edukacyjnych oraz 
ich wymiar (cz!"# teoretyczna i praktyczna), metody i techniki szkolenia) 
3. Wykonawca mo%e polega# na wiedzy i do"wiadczeniu, potencjale technicznym, osobach 
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolno"ciach finansowych innych podmiotów, 
niezale%nie od charakteru prawnego ł$cz$cych go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej 
sytuacji zobowi$zany jest udowodni# Zamawiaj$cemu, i% b!dzie dysponował zasobami 
niezb!dnymi do realizacji zamówienia, w szczególno"ci przedstawiaj$c w tym celu pisemne 
zobowi$zanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezb!dnych zasobów na okres 
korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (art. 26 ust. 2b ustawy Pzp). 

4. Je&eli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie mo&e przedstawi$ dokumentów dotycz!cych 
sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiaj!cego, mo&e przedstawi$ inny 
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dokument, który w wystarczaj!cy sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiaj!cego 
warunku (art. 26 ust. 2c ustawy Pzp). 

5. Wykonawca na &!danie Zamawiaj!cego i w zakresie przez niego wskazanym jest zobowi!zany 
wykaza$ nie pó'niej ni& na dzie% składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 
1 ustawy Pzp, oraz brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków o których mowa 
w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp (art. 26 ust. 2a ustawy Pzp). 

6. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w 
dokumentach i o#wiadczeniach wyszczególnionych w § 6. Z tre#ci zał!czonych dokumentów 

musi wynika$ jednoznacznie, i& w/w warunki Wykonawca spełnił. 

§ 6. Informacja o o"wiadczeniach lub dokumentach, jakie maj$ dostarczy# wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełniania warunków udziału w post!powaniu 

1) Dla udokumentowania spełnienia wymaganych warunków udziału w post"powaniu przez 
Wykonawc", o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówie% publicznych, zamawiaj!cy 
&!da: 

1) o#wiadczenia o spełnieniu warunków udziału w post"powaniu zgodnie z art. 22 ust. 1, 

(zał!cznik Nr 3), 

2) za#wiadczenia o wpisie instytucji szkoleniowej do rejestru instytucji szkoleniowych 
prowadzonego przez Wojewódzki Urz!d Pracy, 

1) wykazu wykonanych usług polegaj!cych na zorganizowaniu i przeprowadzeniu szkole% 
wyjazdowych odpowiadajacych swoim rodzajem przedmiotowemu szkoleniu, warunku wiedzy i 
do#wiadczenia, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania 
ofert, a je&eli okres prowadzenia działalno#ci jest krótszy – w tym okresie z podaniem daty i 
miejsca wykonania (w tym wskazania liczby uczestników szkolenia) przedmiotu, odbiorców 
oraz zał!czeniem dokumentu potwierdzaj!cego, &e usługi te zostały wykonane nale&ycie, 
(zał!cznik Nr 5), 
2) wykazu osób, które b"d! uczestniczy$ w wykonywaniu zamówienia, w szczególno#ci 
odpowiedzialnych za #wiadczenie usług, wraz z informacj! na temat ich, do#wiadczenia i 
wykształcenia niezb"dnych dla wykonania zamówienia, a tak&e zakresu wykonywanych przez nie 
czynno#ci, oraz informacj! o podstawie do dysponowania tymi osobami (zał!cznik Nr 6a, 6b, 6c), 
3) o#wiadczenia, &e osoby, które b"d! uczestniczy$ w wykonywaniu zamówienia, posiadaj! 
wymagane do#wiadczenie i wykształcenie (zał!cznik Nr 7). 
Uwaga: Wybrany Wykonawca zobowi$zany b!dzie do przedło%enia do wgl$du 
Zamawiaj$cemu, przed podpisaniem umowy, dokumentów potwierdzaj$cych posiadanie 
wykształcenia osób wskazanych w wykazie, o którym mowa w ust. 1 pkt 4. 

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z post"powania o udzielenie zamówienia 
wykonawcy w okoliczno#ciach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, w post"powaniach 
okre#lonych w art. 26 ust. 2 ustawy zamawiaj!cy &!da zło&enia nast"puj!cych dokumentów: 

1) o#wiadczenia o braku podstaw do wykluczenia (Zał!cznik Nr 4), 

2) aktualnego odpisu z wła#ciwego rejestru, je&eli odr"bne przepisy wymagaj! wpisu do 
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rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 

2 ustawy, wystawionego nie wcze#niej ni& 6 miesi!cy przed upływem terminu składania 
wniosków o dopuszczenie do udziału w post"powaniu o udzielenie zamówienia albo składania 
ofert, a w stosunku do osób fizycznych o#wiadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy; 

UWAGA: Wykonawcy b!d$cy osobami fizycznymi s$ zobowi$zani zło%y# zamiast w/w 
dokumentu o"wiadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy - z post!powania o udzielenie 
zamówienia wyklucza si! wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidacj! lub których 
upadło"# ogłoszono, z wyj$tkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadło"ci zawarli układ 
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem s$du, je%eli układ nie przewiduje zaspokojenia 
wierzycieli przez likwidacj! maj$tku upadłego. 

O!wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia ma charakter ogólny, o!wiadczenie w zakresie art. 24 
ust. 1 pkt 2 Pzp ma charakter szczegółowy i zawiera si# w tre!ci o!wiadczenia o braku podstaw do 
wykluczenia. Nie nale$y wi#c składa" dwóch o!wiadcze%. Warunek z pkt 2) zostanie spełniony je$eli 
Wykonawca zło$y o!wiadczenie z pkt 1) niniejszego ust#pu. 

3. W celu potwierdzenia, &e oferowane usługi odpowiadaj! wymaganiom okre#lonym przez 
Zamawiaj!cego, Zamawiaj!cy &!da: 

- programu szkolenia  

4. Je&eli, w przypadku wykonawcy maj!cego siedzib" na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, 
o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy maj! miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich za#wiadczenie wła#ciwego 
organu s!dowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotycz!ce niekaralno#ci tych osób w 
zakresie okre#lonym w art. 24 ust.1 pkt 5-8 ustawy, wystawione nie wcze#niej ni& 6 miesi"cy przed 
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w post"powaniu o udzielenie 
zamówienia albo składania ofert, z tym &e w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie 
wydaje si" takich za#wiadcze% - zast"puje si" je dokumentem zawieraj!cym o#wiadczenie zło&one 
przed notariuszem, wła#ciwym organem s!dowym, administracyjnym albo organem samorz!du 
zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób. 

5. Je&eli wykonawca ma siedzib" lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt. 2) niniejszej 

SIWZ – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzib" lub miejsce 
zamieszkania potwierdzaj!ce odpowiednio, &e: 

a) nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadło#ci, 

b) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo nie 
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozło&enie na raty zaległych płatno#ci lub 
wstrzymanie w cało#ci wykonania decyzji wła#ciwego organu – wystawiony nie wcze#niej ni& 3 
miesi!ce przed upływem składania ofert, 

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania si" o zamówienie. 
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6. Dokumenty, o których mowa w ust. 4 lit. a) i c) powinny by$ wystawione nie wcze#niej ni& 6 
miesi"cy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w post"powaniu o 
udzielenie zamówienia albo składania ofert. 

7. Je&eli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzib" lub miejsce 
zamieszkania, nie wydaje si" dokumentów, o których mowa w pkt 4, zast"puje si" je dokumentem 
zawieraj!cym o#wiadczenie zło&one przed notariuszem, wła#ciwym organem s!dowym, 
administracyjnym albo organem samorz!du zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca 
zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzib" lub miejsce zamieszkania. Termin 
wystawienia stosuje si" odpowiednio. 

8. Dokumenty s$ składane w oryginale lub kopii po"wiadczonej za zgodno"# oryginałem przez 
wykonawc!. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegaj$cych si! o udzielenie zamówienia 
oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w ust. 1, kopie dokumentów dotycz$cych 
odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów s$ po"wiadczane za zgodno"# z oryginałem przez 
wykonawc! lub te podmioty. 

9. Dokumenty sporz!dzone w j"zyku obcym s! składane wraz z tłumaczeniem na j"zyk polski. 
Tłumaczenie nie jest wymagane, je&eli zamawiaj!cy wyraził zgod", o której mowa w 

art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówie% publicznych (tekst jednolity - 

Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z po'n. zm.). 

WYKONAWCY UBIEGAJ'CY SI( WSPÓLNIE O ZAMÓWIENIE: 

1) O#wiadczenie w zakresie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, o którym mowa w pkt 1, Wykonawcy 

mog! zło&y$ w formie: 

a) o#wiadczenia podpisanego przez Lidera, 

b) o#wiadcze% podpisanych przez ka&dego z Wykonawców wspólnie ubiegaj!cych si" o 

udzielenie zamówienia, 

c) o#wiadczenia (jeden druk) podpisanego przez wszystkich Wykonawców wspólnie 

ubiegaj!cych si" o udzielenie zamówienia. 

2) O#wiadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, o którym mowa w ust. 2, musi by$ zło&one 
odr"bnie przez ka&dego z Wykonawców wspólnie ubiegaj!cych si" o udzielenie 

zamówienia (o#wiadczenie podpisane w tym zakresie przez uprawnionych przedstawicieli 

ka&dego z Wykonawców – osoby wskazane we wła#ciwym dokumencie rejestrowym, umowie s.c., 
statucie, etc. lub przez Pełnomocnika danego Wykonawcy). 

3) Ka&dy z Wykonawców wspólnie ubiegaj!cych si" o udzielenie zamówienia, zobowi!zany jest 
zło&y$ samodzielnie dokumenty wymienione w § 6 ust. 2. 
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4) Wykonawcy ubiegaj!cy si" wspólnie o udzielenie zamówienia, mog! zło&y$ wspólnie dokumenty i 
o#wiadczenia wymienione w pkt § 6 ust. 1 (spełnianie warunków b"dzie oceniane ł!cznie). 

5) W Formularzu ofertowym (Zał!cznik nr 1 do SIWZ) w cz"#ci dotycz!cej wskazania Wykonawcy i 
dotycz!cych go danych teleadresowych – nale&y wpisa$ wszystkich Wykonawców i wszystkie 
dotycz!ce ich dane teleadresowe. 

6) Do oferty musi by$ zał!czone - pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w 
post"powaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w post"powaniu i zawarcia umowy w 
sprawie zamówienia publicznego. 

7) W przypadku Wykonawców ubiegaj!cych si" wspólnie o udzielenie zamówienia wszelka 
korespondencja oraz rozliczenia b"d! dokonywane z Pełnomocnikiem (Liderem). 

8) Wykonawcy ubiegaj!cy si" wspólnie o udzielenie niniejszego zamówienia ponosz! solidarn! 
odpowiedzialno#$ wzgl"dem Zamawiaj!cego za nale&yte wykonanie umowy. 

§ 7. Informacje o sposobie porozumiewania si! zamawiaj$cego z wykonawcami oraz 

przekazywania o"wiadcze& lub dokumentów, wskazanie osób uprawnionych do 

porozumiewania si! z wykonawcami 

1) Osoby do kontaktu z wykonawcami : 

Zamawiaj!cy wyznacza nast"puj!ce osoby: 

Paweł Witkowski – Koordynator Projektu, tel. (22) 764 02 05  
(co do przedmiotu zamówienia oraz co do procedury post#powania przetargowego) 

2. Post"powanie o udzielenie zamówienia prowadzi si" z zachowaniem formy pisemnej. 

3. Adres, numer telefonu i faksu oraz adres internetowy s! wskazane § 1. 

4. O#wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomoc! telefaksu 

uwa&a si" za zło&one w terminie, je&eli ich tre#$ dotarła do adresata przed upływem 

terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie. 

2. Je&eli zamawiaj!cy lub wykonawca przekazuj! o#wiadczenia, wnioski, zawiadomienia 

oraz informacje faksem, ka&da ze stron na &!danie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt 

ich otrzymania. 

3. Zamawiaj!cy przyjmuje wszelkie o#wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje w godzinach urz"dowania, to znaczy od 8:00 do 16:00 w dni robocze. 

4. Sposób udzielania wyja#nie% dotycz!cych specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

1) Wykonawca mo&e zwróci$ si" do zamawiaj!cego o wyja#nienie tre#ci specyfikacji 
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istotnych warunków zamówienia. Zamawiaj!cy jest obowi!zany udzieli$ 

wyja#nie% niezwłocznie, jednak nie pó'niej ni&: 

1. na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, 

2. na 4 dni przed upływem terminu składania ofert - w przetargu ograniczonym 

oraz negocjacjach z ogłoszeniem, je&eli zachodzi pilna potrzeba udzielenia 

zamówienia, 

3. na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - je&eli warto#$ zamówienia 

jest mniejsza ni& kwoty okre#lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 

ust. 8 

- pod warunkiem &e wniosek o wyja#nienie tre#ci specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
wpłyn!ł do zamawiaj!cego nie pó'niej ni& do ko%ca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego 
terminu składania ofert. 

Je&eli wniosek o wyja#nienie tre#ci specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłyn!ł po upływie 
terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 1, lub dotyczy udzielonych wyja#nie%, 
zamawiaj!cy mo&e udzieli$ wyja#nie% albo pozostawi$ wniosek bez rozpoznania. Przedłu&enie 
terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 1. 

Zamawiaj!cy niezwłocznie prze#le tre#$ zapyta% oraz udzieli wyja#nie% wszystkim wykonawcom, 
którym dor"czono specyfikacj", bez ujawnienia 'ródła zapytania oraz zamie#ci na stronie internetowej 
tj. www.legionowo.pcpr.pl gdzie jest udost"pniona specyfikacja. 

2) Przed upływem terminu składania ofert, zamawiaj!cy mo&e zmieni$ tre#$ specyfikacji. Dokonan! 
zmian" w formie uzupełnienia zamawiaj!cy zamie#ci na stronie internetowej 
(www.legionowo.pcpr.pl) i stan! si" one integraln! cz"#ci! specyfikacji. 

3) Je&eli zmiana tre#ci specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany tre#ci 
ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiaj!cy zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie 
Zamówie% Publicznych oraz zamieszcza informacj" o zmianach w swojej siedzibie i na stronie 
internetowej. 

4) Je&eli w wyniku zmiany tre#ci specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadz!cej do 
zmiany tre#ci ogłoszenia o zamówieniu jest niezb"dny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w 
ofertach, zamawiaj!cy przedłu&a termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym 
przekazano specyfikacj" istotnych warunków zamówienia, oraz zamieszcza informacj" na stronie 
internetowej, je&eli specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udost"pniana na tej stronie. 
Przepis ust. 3) stosuje si" odpowiednio. 

5) Nie przewiduje si" zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyja#nienia w!tpliwo#ci dotycz!cych 
tre#ci specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
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§ 8.  Wymagania dotycz$ce wadium  

Zamawiaj!cy nie wymaga wnoszenia wadium. 

§ 9. Termin zwi$zania ofert$ 

1. Wykonawca pozostaje zwi!zany ofert! przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna si" wraz z 
upływem terminu składania ofert. 

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiaj!cego mo&e przedłu&y$ termin zwi!zania ofert!, 
z tym &e zamawiaj!cy mo&e tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu zwi!zania ofert!, 
zwróci$ si" do wykonawców o wyra&enie zgody na przedłu&enie tego terminu o oznaczony okres, nie 
dłu&szy jednak ni& 60 dni. 

§ 10. Opis sposobu przygotowywania ofert 

1. Warunki formalne sporz!dzenia oferty: 

1) Oferta musi by$ przygotowana w j"zyku polskim, pisemnie na papierze przy u&yciu  no#nika pisma 
nie ulegaj!cego usuni"ciu bez pozostawienia #ladów, wszelkie pisma sporz!dzone w j"zykach obcych 
musz! by$ przetłumaczone na j"zyk polski i podczas oceny ofert zamawiaj!cy b"dzie opierał si" na 
tek#cie przetłumaczonym; 

2) Zamawiaj!cy mo&e wyrazi$ zgod" najpó'niej przed upływem terminu składania ofert na 
sporz!dzenie oferty w j"zyku powszechnie u&ywanym w handlu mi"dzynarodowym, wniosek o 
zło&enie oferty lub cz"#ci oferty w takim j"zyku musi by$ zło&ony zamawiaj!cemu na oddzielnym od 
oferty pi#mie najpó'niej na 6 dni przed upływem terminu składania ofert; w przypadku braku 
tłumaczenia pism obcoj"zycznych zamawiaj!cy odrzuci ofert", zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 1 w 
zwi!zku z art. 9 ust. 2 p.z.p.; 

3) Oferta powinna by$ zło&ona na kolejno ponumerowanych stronach, a numeracja stron musi 
rozpoczyna$ si" od numeru 1, umieszczonego na pierwszej stronie oferty, przy czym wykonawca 
mo&e nie numerowa$ stron niezapisanych (wykonawca mo&e nie numerowa$ stron oferty, je&eli 
wszystkie kartki oferty s! trwale zszyte lub scalone w inny sposób); 

4) Ka&da strona oferty powinna by$ podpisana przez osob" uprawnion! do podpisywania oferty, przy 
czym wykonawca mo&e nie podpisywa$ stron niezapisanych; 

5) Ka&da poprawka w ofercie pod rygorem odrzucenia oferty musi by$ podpisana przez osob" 
uprawnion! do podpisywania oferty; 

6) Wszelkie poprawki dokonane w tre#ci oferty (przed jej zło&eniem) powinny by$ opatrzone 
podpisem osoby podpisuj!cej ofert". Je&eli oferta jest podpisana przez pełnomocnika, pełnomocnictwo 
do podpisania oferty winno by$ doł!czone do oferty, o ile nie wynika ono z dokumentów zał!czonych 
do oferty. Brak podpisu powoduje uznanie poprawki za nieistniej!c!. 

7) O ile upowa&nienie nie wynika z dokumentów rejestrowych, w przypadku podpisania oferty przez 
pełnomocnika, nale&y zał!czy$ pełnomocnictwo w formie: 

- oryginału lub 
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- kopii po#wiadczonej przez Notariusza. 

8) Wykonawca pod rygorem odrzucenia oferty mo&e zło&y$ tylko jedn! ofert", w której musi by$ 
zaoferowana tylko jedna cena; 

9) Oferta musi by$ zło&ona Zamawiaj!cemu w trwale zamkni"tym, nienaruszonym opakowaniu 
zewn"trznym z napisem: 

,,Oferta – na Zorganizowanie i przeprowadzenie 3 dniowego szkolenia wyjazdowego z zakresu 
kompetencji mi!kkich (warsztaty z doradc$ zawodowym, warsztaty z radc$ prawnym, 
warsztaty z psychologiem) w ramach projektu „Pokonaj siebie! Udowodnij, %e mo%esz wi!cej! 
Edycja 20104”” lub podobnym napisem dostatecznie wyró&niaj!cym ofert" spo#ród innej 
korespondencji wpływaj!cej do zamawiaj!cego oraz z nazw! i dokładnym adresem wraz z numerami 
telefonów Wykonawcy w wewn"trznej kopercie (dopuszcza si" odcisk stempla); wszelkie elementy 
oferty nie opakowane i oznaczone w ten sposób mog! nie by$ brane pod uwag" podczas porównania i 
oceny ofert, a brak adnotacji dotycz!cych wykonawcy mo&e by$ przyczyn! otwarcia oferty mimo 
braku ustawowego wymogu otwarcia oferty. 

2. Zamawiaj!cy uznaje, &e podpisem jest: zło&ony własnor"cznie znak, z którego mo&na odczyta$ 
zgodne z aktualnym dokumentem to&samo#ci imi" i nazwisko podpisuj!cego, a je&eli własnor"czny 
znak jest nieczytelny lub nie zawiera imienia i nazwiska w pełnym brzmieniu to znak musi by$ 
uzupełniony napisem (np. w formie odcisku stempla), z którego mo&na odczyta$ imi" i nazwisko 
podpisuj!cego. 

3. W przypadku, gdy wykonawca nie dysponuje piecz"ci! we wszystkich miejscach, w których 
wymagana jest piecz"$, musi wpisa$ r"cznie lub inn! technik! mechanicznego wpisywania tekstu 
wymagane dane. 

4. W przypadku zło&enia oferty w konsorcjum wypełniaj!c formularz ofertowy, jak równie& inne 
dokumenty powołuj!ce si" na „Wykonawc"”; w miejscu „np. Nazwa i adres Wykonawcy” nale&y 
wpisa$ dane dotycz!ce konsorcjum, a nie pełnomocnika konsorcjum. 

5. Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w przetargu obci!&aj! wył!cznie 
Wykonawc". 

6. Zło%ona oferta musi zawiera# nast!puj$ce dokumenty uło%one w kolejno"ci jak ni%ej: 

! wypełniony i podpisany formularz oferty (Zał!cznik Nr 1) 
! o#wiadczenie o spełnieniu warunków udziału w post"powaniu i niepodleganiu wykluczeniu 

zgodnie z art. 22 ust. 1, (Zał!cznik Nr 3), 
! o#wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia (Zał!cznik Nr 4), 
! dokumenty uwiarygadniaj!ce wykonawc" stosownie do § 6 Cz"#ci 1 specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia (w tym wykaz stanowi!cy zał!cznik Nr 5, 6a, 6b, 6c), 
! informacja o zleceniu wykonania przedmiotu zamówienia podwykonawcom, (zał!cznik nr 7) 

wykonawca składa w przypadku zlecenia cz"#ci zamówienia podwykonawcom, 
! program szkolenia (uwzgl!dniaj$cy m.in.: miejsce szkolenia, czas trwania i sposób 

organizacji szkolenia, cele szkolenia, plan nauczania okre"laj$cy tematy zaj!# 
edukacyjnych oraz ich wymiar (cz!"# teoretyczna i praktyczna), metody i techniki 
szkolenia).  
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§ 11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

1. Ofert" nale&y zło&y$ w POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE, ul. gen. Wł. 
Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo, w pok. nr 201. 

Termin składnia ofert upływa w dniu 09 grudnia 2010r. o godzinie 10:00. 

Zamawiaj!cy niezwłocznie zwraca ofert", która został zło&ona po terminie. 

2. Miejsce i termin otwarcia ofert: POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE, ul. gen. 
Wł. Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo, pokój 205, w dniu 09 grudnia 2010r. o godzinie 10:30.  

Z uwagi na jawno#$ ofert od chwili ich otwarcia ewentualne ich udost"pnianie odbywa$ si" b"dzie 
według nast"puj!cych zasad: 

( Wykonawca zobowi!zany jest zło&y$ pisemny wniosek o udost"pnienia tre#ci wskazanej 

oferty, 

( Zamawiaj!cy ustali termin, miejsce i sposób udost"pnienia oferty o czym niezwłocznie 

poinformuje w formie pisemnej Wykonawc". 

§ 12. Opis sposobu obliczenia ceny 

Wykonawca wylicza cen" ofertow! brutto, dokładnie wypełniaj!c druk formularza ofertowego. 

W cenie ofertowej nale&y uwzgl"dni$ wszystkie koszty zwi!zane z wykonywaniem w/w usługi. 

UWAGA: Zastosowanie przez wykonawc! stawki podatku VAT od towarów i usług niezgodnego 
z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego spowoduje 
odrzucenie oferty. W przypadku konieczno"ci wyja"nie& dotycz$cych stawki podatku VAT 
okre"lonej przez zamawiaj$cego, wykonawca powinien zwróci# si! do zamawiaj$cego  w 
terminie nie krótszym ni% sze"# dni przed terminem składania ofert. 

Nale%y pami!ta#: 

Cena oferty powinna zawiera$ wszystkie koszty niezb"dne do zrealizowania zamówienia wynikaj!ce 
wprost z dokumentacji przetargowej, jak równie& wszelkie inne koszty w niej nieuj"te, a bez których 
nie mo&na wykona$ zamówienia. 
2. Zamawiaj!cy poprawia w ofercie: 

1) oczywiste omyłki pisarskie. 

2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzgl"dnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 
poprawek. 

3) inne omyłki polegaj!ce na niezgodno#ci oferty ze specyfikacj! istotnych warunków zamówienia 
niepowoduj!ce istotnych zmian w tre#ci oferty – niezwłocznie zawiadamiaj!c o tym wykonawc", 
którego oferta została poprawiona. 
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4) Wykonawca mo&e na pi#mie nie wyrazi$ zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w ust. 2 pkt 
3) w terminie 3 dni od dnia dor"czenia zawiadomienia. W takim przypadku Zamawiaj!cy odrzuci 
ofert" zawieraj!c! omyłki polegaj!ce na niezgodno#ci oferty ze specyfikacj! istotnych warunków 
zamówienia niepowoduj!ce istotnych zmian w tre#ci oferty zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 7 P.z.p. 

3. Je&eli zło&ono ofert", której wybór prowadziłby do powstania obowi!zku podatkowego 
Zamawiaj!cego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotycz!cym wewn!trz 
wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiaj!cy w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej 
w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowi!zek wpłaci$ zgodnie z obowi!zuj!cymi 
przepisami. 

§ 13. Opis kryteriów, którymi zamawiaj$cy b!dzie si! kierował przy wyborze oferty 

wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

1. Kryteria oceny ofert i znaczenie tych kryteriów: 

Kryteria oceny ofert i znaczenie tych kryteriów: 

1. cena  - 100% 
 

 Najni&sza cena ofertowa brutto  
C = --------------------------------------------- x waga kryterium  

 Cena brutto oferty badanej  

 

Zamawiaj$cy wybierze jako najkorzystniejsz$ ofert! o najni%szej cenie za cało"# 

zamówienia 

§ 14. Informacje o formalno"ciach, jakie powinny zosta# dopełnione po wyborze oferty w celu 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiaj!cy jednocze#nie 

zawiadamia wykonawców, którzy zło&yli oferty, o: 

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podaj!c nazw" (firm"), siedzib" albo imi" i nazwisko, siedzib" 
albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofert" wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, 
a tak&e, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), siedziby albo imiona i nazwiska, siedziby albo 
miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy zło&yli oferty wraz ze streszczeniem oceny i 
porównania zło&onych ofert zawieraj!cym, a tak&e punktacj" przyznan! ofertom w ka&dym kryterium 
oceny ofert i ł!czn! punktacj"; 

2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podaj!c uzasadnienie faktyczne i prawne; 

3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z post"powania o udzielenie zamówienia, podaj!c 
uzasadnienie faktyczne i prawne - je&eli post"powanie jest prowadzone w trybie przetargu 
nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cen"; 
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4) terminie, okre#lonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie 
zamówienia publicznego mo&e by$ zawarta. 

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiaj!cy zamieszcza informacje, o których 
mowa w ust. 1 pkt 1, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dost"pnym w swojej siedzibie. 

3. Zamawiaj!cy zawrze umow" w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym ni& 5 dni 
od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, je&eli zawiadomienie to 
zostanie przesłane faxem, a je&eli zostanie przesłane w inny sposób to w terminie nie krótszym ni& 10 
dni. 

4. Zamawiaj!cy mo&e zawrze$ umow" w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, 
o których mowa w ust. 3, je&eli w post"powaniu o udzielenie zamówienia w przypadku trybu 
przetargu nieograniczonego zło&ono tylko jedn! ofert" lub gdy w post"powaniu o udzielenie 
zamówienia nie odrzucono &adnej oferty oraz nie wykluczono &adnego Wykonawcy. 

Je&eli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla si" od zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia nale&ytego wykonania umowy, 
zamawiaj!cy mo&e wybra$ ofert" najkorzystniejsz! spo#ród pozostałych ofert bez przeprowadzania 
ich ponownego badania i oceny, chyba &e zachodz! przesłanki uniewa&nienia post"powania, o których 
mowa w art. 93 ust. 1. 

§ 15. Wymagania dotycz$ce zabezpieczenia nale%ytego wykonania umowy  

Zamawiaj!cy nie wymaga wpłaty zabezpieczenia nale&ytego wykonania umowy.  
§ 16. Istotne dla stron postanowienia, które zostan$ wprowadzone do tre"ci zawieranej umowy w 
sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, je%eli zamawiaj$cy 
wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umow! w sprawie zamówienia publicznego na takich 
warunkach 

Wzór umowy stanowi zał!cznik Nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

§ 17. Pouczenie o "rodkach ochrony prawnej przysługuj$cych wykonawcy w toku   
post!powania o udzielenie zamówienia 

1. Ka&demu Wykonawcy, a tak&e innemu podmiotowi oraz organizacjom wpisanym na list", o 
której mowa w art. 154 pkt 5 upzp, je&eli maj! lub miały interes w uzyskaniu danego 
zamówienia oraz ponie#li lub mog! ponie#$ szkod" w wyniku naruszenia przez 
Zamawiaj!cego przepisów ustawy Prawo zamówie% publicznych, przysługuj! #rodki ochrony 
prawnej okre#lone w dziale VI Ustawy Prawo zamówie% publicznych. 

2. Odwołanie mo&na wnie#$ w terminie i na zasadach okre#lonych w rozdziale 2 „odwołanie” 
działu VI upzp. 

3. Odwołanie musi zosta$ wniesione do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej 
opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomoc! wa&nego 
kwalifikowanego certyfikatu. 

4. W przypadku wniesienia odwołania Zamawiaj!cy post"puje zgodnie z zasadami i dyspozycj! 
ustawow! zawart! w rozdziale 2 „odwołanie” działu VI upzp. 

5. Wykonawca mo&e w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformowa$ 
zamawiaj!cego o niezgodnej z przepisami ustawy czynno#ci podj"tej przez niego lub 
zaniechaniu czynno#ci, do której jest on zobowi!zany na podstawie ustawy, na które nie 
przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2. 
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6. W przypadku uznania zasadno#ci przekazanej informacji zamawiaj!cy powtarza czynno#$ 
albo dokonuje czynno#ci zaniechanej, informuj!c o tym wykonawców w sposób przewidziany 
w ustawie dla tej czynno#ci. 

7. Na czynno#ci, o których mowa w ust. 8, nie przysługuje odwołanie, z zastrze&eniem art. 180 
ust. 2. 

8. Zamawiaj!cy mo&e wnie#$ odpowied' na odwołanie. Odpowied' na odwołanie wnosi si" na 
pi#mie lub ustnie do protokołu. 

9. W przypadku uwzgl"dnienia przez zamawiaj!cego w cało#ci zarzutów przedstawionych w 
odwołaniu Izba mo&e umorzy$ post"powanie na posiedzeniu niejawnym bez obecno#ci stron 
oraz uczestników post"powania odwoławczego, którzy przyst!pili do post"powania po stronie 
wykonawcy, pod warunkiem &e w post"powaniu odwoławczym po stronie zamawiaj!cego nie 
przyst!pił w terminie &aden wykonawca. W takim przypadku zamawiaj!cy wykonuje, 
powtarza lub uniewa&nia czynno#ci w post"powaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z 
&!daniem zawartym w odwołaniu. 

10. Je&eli uczestnik post"powania odwoławczego, który przyst!pił do post"powania po stronie 
zamawiaj!cego, nie wniesie sprzeciwu co do uwzgl"dnienia w cało#ci zarzutów 
przedstawionych w odwołaniu przez zamawiaj!cego, Izba umarza post"powanie, a 
zamawiaj!cy wykonuje, powtarza lub uniewa&nia czynno#ci w post"powaniu o udzielenie 
zamówienia zgodnie z &!daniem zawartym w odwołaniu. 

11. Je&eli uczestnik post"powania odwoławczego, który przyst!pił do post"powania po stronie 
zamawiaj!cego, wniesie sprzeciw wobec uwzgl"dnienia w cało#ci zarzutów przedstawionych 
w odwołaniu, Izba rozpoznaje odwołanie. 

12. przeciw wnosi si" na pi#mie lub ustnie do protokołu. 
13. Koszty post"powania odwoławczego: 

1) w okoliczno#ciach, o których mowa w ust. 9, znosi si" wzajemnie; 

2) w okoliczno#ciach, o których mowa w ust. 10: 

a) ponosi zamawiaj!cy, je&eli uwzgl"dnił w cało#ci zarzuty przedstawione w 

odwołaniu po otwarciu rozprawy, 

b) znosi si" wzajemnie, je&eli zamawiaj!cy uwzgl"dnił w cało#ci zarzuty przedstawione w odwołaniu 
przed otwarciem rozprawy; 

3) w okoliczno#ciach, o których mowa w ust. 11, ponosi: 

a) odwołuj!cy, je&eli odwołanie zostało oddalone przez Izb", 

b) wnosz!cy sprzeciw, je&eli odwołanie zostało uwzgl"dnione przez Izb". 

14. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom post"powania odwoławczego przysługuje 
skarga do s!du. 

Skarg" do s!du wnosi si" w terminie i na zasadach okre#lonych w rozdziale 3 „skarga 

do s!du” działu VI upzp. 
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Cz!"# 2. 

Dodatkowe postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

§ 18. Opis cz!"ci zamówienia, je%eli zamawiaj$cy dopuszcza składanie ofert cz!"ciowych 

Zamawiaj!cy nie dopuszcza składania ofert cz"#ciowych. 

§ 19. Okre"lenie maksymalnej liczby wykonawców, z którymi zamawiaj$cy zawrze umow! 
ramow$, je%eli zamawiaj$cy przewiduje zawarcie umowy ramowej 

Zamawiaj!cy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

§ 20. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniaj$cych, o których mowa w 

art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, oraz okoliczno"ci, po których zaistnieniu b!d$ 
one udzielane, je%eli zamawiaj$cy przewiduje udzielenie takich zamówie& 

Zamawiaj!cy nie przewiduje si" udzielenie zamówienia uzupełniaj!cego, o których mowa w 

art. 67 ust. 1 pkt 6 p.z.p. 

§ 21. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim 

musz$ odpowiada# oferty wariantowe, je%eli zamawiaj$cy dopuszcza ich składanie 

Zamawiaj!cy nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

§ 22. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiaj$cego, je%eli zamawiaj$cy 
dopuszcza porozumiewanie si! drog$ elektroniczn$ 

Zamawiaj!cy nie dopuszcza porozumiewania si" drog! elektroniczn! - adres strony internetowej na 
której zamieszczone b"dzie ogłoszenie, specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz inne 
informacje wymagane przepisami ustawy Prawo zamówie% publicznych: www.legionowo.pcpr.pl . 

§ 23. Informacje dotycz$ce walut obcych, w jakich mog$ by# prowadzone rozliczenia mi!dzy 
zamawiaj$cym a wykonawc$, je%eli zamawiaj$cy przewiduje rozliczenia w walutach obcych 

Rozliczenia mi"dzy zamawiaj!cym a wykonawc! b"d! prowadzone wył!cznie w złotych polskich bez 
wzgl"du na uwarunkowania wykonawcy. 

§ 24. Postanowienia dotycz$ce aukcji elektronicznej 

Nie dotyczy post"powania. 

§ 25. Wysoko"# zwrotu kosztów udziału w post!powaniu, je%eli zamawiaj$cy przewiduje ich 
zwrot 

Zamawiaj!cy nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w post"powaniu. 

§ 26. Postanowienia dotycz$ce wymaga& Zamawiaj$cego, o których mowa w art. 29 ust. 4. 

Nie dotyczy post"powania. 
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Cz!"# 3. 

Szczególne postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

§ 27. Okre"lenie cz!"ci zamówienia, które nie mog$ by# powierzone podwykonawcom, ze 
wzgl!du na specyfik! przedmiotu zamówienia 

Zamawiaj!cy nie okre#la cz"#ci zamówienia, które nie mog! by$ powierzone podwykonawcom. 

 

Zał$czniki: 
Zał$cznik Nr 1 -  formularz,    
Zał$cznik Nr 2  -  wzór umowy, 
Zał$cznik Nr 3  -  o#wiadczenie o spełnieniu warunków udziału w post"powaniu i  
    niepodleganiu wykluczeniu zgodnie z art. 22 ust. 1, 
Zał$cznik Nr 4 -  o#wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z post"powania, 
Zał$cznik Nr 5 -  - wykaz wykonanych usług polegaj!cych na zorganizowaniu i  
  `  przeprowadzeniu szkole% wyjazdowych odpowiadaj!cych swoim 
    rodzajem przedmiotowemu szkoleniu, warunku wiedzy i  
    do#wiadczenia, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed 
    upływem terminu składania ofert (je&eli okres prowadzenia  
    działalno#ci jest krótszy to w tym okresie), 

Zał$cznik Nr 6a - wykaz osób, które b"d! uczestniczy$ w wykonywaniu zamówienia,  
Zał$cznik Nr 6b - wykaz osób, które b"d! uczestniczy$ w wykonywaniu zamówienia, 
Zał$cznik Nr 6c - wykaz osób, które b"d! uczestniczy$ w wykonywaniu zamówienia, 
Zał$cznik Nr 7 - o#wiadczenie wykonawcy, &e osoby które b"d! uczestniczy$ w   
   wykonywaniu zamówienia posiadaj! odpowiednie do#wiadczenie i  
   wykształcenie,  
Zał$cznik Nr 8 - wykaz cz"#ci zamówienia zleconych podwykonawcom. 
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Zał!cznik Nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

znak:  PO KL 3431-8/2010 
                                                                                                        ............................................. 

                                                        miejscowo#$, data 

.......................................... 

    piecz"$ wykonawcy   

.......................................... 

 tel./fax                  

F O R M U L A R Z     O F E R T Y 

 Zorganizowanie i przeprowadzenie 3 dniowego 
szkolenia wyjazdowego z zakresu kompetencji 

mi!kkich (warsztaty z doradc$ zawodowym, warsztaty 
z radc$ prawnym, warsztaty z psychologiem) w 

ramach projektu „Pokonaj siebie! Udowodnij, %e 
mo%esz wi!cej! Edycja 2010 .” 

Zamawiaj!cy POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE  
w Legionowie 

 

Cena ofertowa brutto za udział w 
szkoleniu wyjazdowym 1 uczestnika      

 
 

 
..................................zł 
słownie: 
................................................................................................
................................................................................zł 

Cena ofertowa netto za zorganizowanie 
i przeprowadzenie szkolenia 
wyjazdowego dla 20 osób  

..................................zł 
słownie: 
................................................................................................
................................................................................zł 

Stawka podatku VAT (%) ….......................% 

Cena ofertowa brutto za 
zorganizowanie i przeprowadzenie 
szkolenia wyjazdowego dla 20 osób  

..................................zł 
słownie: 
................................................................................................
................................................................................zł 

Termin realizacji przedmiotu zamówienia  Wykonawca zrealizuje usług! w terminie: od dnia 
podpisania umowy do 30 grudnia 2010r. 

Termin zwi!zania ofert! do dnia 07.01.2011 r. 
*niepotrzebne skre#li$ 
Przyst"puj!c do udziału w post"powaniu o zamówienie publiczne o!wiadczamy, $e: 
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a) zapoznali!my si# ze specyfikacj& istotnych warunków zamówienia na zorganizowanie i 
przeprowadzenie 3 dniowego szkolenia wyjazdowego z zakresu kompetencji mi!kkich 
(warsztaty z doradc" zawodowym, warsztaty z radc" prawnym, warsztaty z psychologiem) 
w ramach projektu „Pokonaj siebie! Udowodnij, #e mo#esz wi!cej! Edycja 2010 .” i nie 
wnosimy do niej zastrze$e% oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.     

b) uwa$amy si# za zwi&zanych niniejsz& ofert& na czas wskazany w SIWZ. 
c) pozyskali#my wszystkie informacje pozwalaj!ce na sporz!dzenie oferty oraz wykonanie w/w 

zamówienia. 
d) zawarte postanowienia we wzorze umowy zostały przez nas zaakceptowane i zobowi!zujemy 

si" w przypadku przyznania nam zamówienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie 
wyznaczonym przez Zamawiaj!cego.                                                                                                                             
Oferta została zło%ona na .............. stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od 

nr........ do nr ....... 

 

 

Niniejszym informujemy, i& informacje składaj!ce si" na ofert", zawarte na stronach  
............................... stanowi! tajemnic" przedsi"biorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mog! by$ udost"pnione innym uczestnikom niniejszego 
post"powania. 

$wiadom odpowiedzialno%ci karnej o%wiadczam, #e zał"czone do oferty dokumenty opisuj" 
stan prawny i faktyczny, aktualny na dzie& zło#enia oferty (art. 297 k.k.) 

 

− Ponadto o"wiadczam/my*, i%: 
1. usług" obj"t! zamówieniem (szkolenie) zrealizujemy w o#rodku/hotelu 

................................................................................................................................. 

(wskaza$ nazw" o#rodka) 

poło&onym w miejscowo#ci ....................................... ............................................ 

(wskaza$ nazw" miejscowo#ci) 

2. zrealizujemy turnus rehabilitacyjny, w terminie do 30 grudnia 2010r. 

w pełnym zakresie okre#lonym w SIWZ, zgodnie z zał!czonym do oferty „Programem szkolenia". 

Zobowi!zujemy si" do dostarczenia przed terminem wyjazdu grupy kserokopii polis ubezpieczenia 
NNW przypadaj!cych na jednego uczestnika turnusu; 

    Jako zasadnicze zał!czniki b"d!ce integraln! cz"#ci! niniejszej oferty, a wynikaj!ce ze SIWZ 
zał!czamy wszystkie wymagane dokumenty i o#wiadczenia: 

1) wypełniony i podpisany formularz oferty (Zał!cznik Nr 1), 
2) o#wiadczenie o spełnieniu warunków udziału w post"powaniu zgodnie z art. 22 ust. 1, (Zał!cznik 

Nr 3), 
3) o#wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia (Zał!cznik Nr 4), 
4) dokumenty uwiarygadniaj!ce wykonawc" stosownie do § 6 Cz"#ci 1 specyfikacji istotnych 



!"#$%&'()*+,-./010*#)102(+"3%3(40/5(67"#+%$*&8(3%(9"#:&,)(67"#+%$*&/%;#(<70:7*37((=+#-%>30%;#(

Strona 24 z 43 
 
 
 

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W LEGIONOWIE 
UL. GEN. WŁ. SIKORSKIEGO 11 

05-119 LEGIONOWO 
WWW.LEGIONOWO.PCPR.PL 

 

warunków zamówienia (w tym wykaz stanowi!cy zał!czniki Nr 5, 6a, 6b, 6c, 7), 
5) informacja o zleceniu wykonania przedmiotu zamówienia podwykonawcom, (zał!cznik nr 8) 

wykonawca składa w przypadku zlecenia cz"#ci zamówienia podwykonawcom, 
6) pełnomocnictwo lub inny dokument okre#laj!cy zakres umocowania do reprezentowania 
Wykonawcy, o ile ofert" składa pełnomocnik lub przedstawiciel Wykonawcy, 

7)program szkolenia. 

 

 

 

 

 

 

 

       ..................................................... 

                                   podpis i piecz"$ upowa&nionej osoby* 

 

*osoby figuruj&cej lub osób figuruj&cych w rejestrach uprawnionych do zaci&gania 
zobowi&za% w imieniu Wykonawcy lub we wła!ciwym upowa$nieniu. Ka#da ewentualna poprawka w 
formularzu ofert musi by' parafowana przez osob! upowa#nion" 
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Zał$cznik Nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
znak: PO KL 3431-8/2010 

   Wzór umowy nr ............/2010                                                       
 

W dniu ............................. 2010 r w Legionowie, pomi"dzy                     z siedzib! 
przy...................................................posiadaj!cym NIP .........................., 
REGON...................................., reprezentowany przez: 

.................................................... 

zwanym dalej Zamawiaj!cym, 

a ................................................ z siedzib!  przy .............................., wpisan! do 

........................................ , posiadaj!c! NIP ............................., REGON ............................., 

reprezentowan! przez : 

............................................................................................, 

zwan$ dalej Wykonawc$,została zawarta umowa nast"puj!cej tre#ci: 

§1 

Umowa niniejsza została zawarta po przeprowadzeniu zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówie% 
publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.795 ze zm.), post"powania 
w trybie przetargu nieograniczonego, w wyniku którego oferta Wykonawcy została wybrana jako 
najkorzystniejsza. 

§2 

Przedmiot umowy. 

1. Zamawiaj!cy zleca a Wykonawca zobowi!zuje si" zorganizowa$ i przeprowadzi$ 3 dniowe 
szkolenie wyjazdowego (ł!cznie z dojazdem i przejazdem powrotnym), wraz z noclegiem i 
wy&ywieniem, z zakresu kompetencji mi"kkich (warsztaty z doradc! zawodowym, warsztaty z radc! 
prawnym, warsztaty z psychologiem) dla osób bezrobotnych, wychowanków opuszczaj!cych 
placówki opieku%czo-wychowawcze, wychowanków opuszczaj!cych rodziny zast"pcze (20 osób), 
wskazanych przez Powiatowe Centru Pomocy Rodzinie w Legionowie, w o#rodku/hotelu poło&onym 
na terenie Powiatu Legionowskiego na potrzeb" projektu „Pokonaj siebie! Udowodnij, &e mo&esz 
wi"cej! Edycja 2010” realizowanego przez przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
w Legionowie. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działania 
7.1. "Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji", poddziałania 7.1.2. " Rozwój i upowszechnienie 
aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie" i jest współfinansowany przez Uni" 
Europejsk! w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

3. Zamawiaj!cy zastrzega sobie mo&liwo#$ zmniejszenia lub zwi"kszenia (za zgod! Wykonawcy) 
liczby osób.   
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§3 

Zało%enia organizacyjne szkolenia: 

1. Rozwijanie umiej"tno#ci społecznych i samorealizacji uczestników; 
2. Wyrabianie zaradno#ci osobistej; 
3. Trening asertywno#ci; 
4. Wzbogacenie komunikacji interpersonalnej; 
5. Podniesienie poczucia własnej warto#ci; 
6. Rozwój umiej"tno#ci współpracy, wdra&anie do współdziałania, integracja grupy; 
7. Twórcze wykorzystanie własnego potencjału w aktywno#ci społecznej; 
8. Podniesienie poziomu wiedzy o przysługuj!cych pracownikowi prawach; 
9. Przekazanie wiedzy na temat placówek wspieraj!cych osoby z w/w grup społecznych 

zagro&onych wykluczeniem społecznym; 
10. Omówienie zagadnie% prawa pracy; 
11. Wypracowanie planu działania, praktyczne informacje o poszukiwaniu pracy, sporz!dzanie 

CV i prowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej; 
 

§4 

Wykonawca b!d$cy organizatorem zapewni uczestnikom szkolenia: 

1. Kadr" gwarantuj!c! prawidłow! organizacj" szkolenia w tym: opiekuna, psychologa , doradc" 
zawodowego oraz radc" prawnego; 

2. W sytuacji, gdy konieczne b"dzie zast"pstwo kadry szkol!cej, wskazanej ww ofercie, 
Wykonawca zapewni osob" b!d' osoby spełniaj!ce warunki udziału w post"powaniu 
okre#lone w § 5 SIWZ na zast"pstwo uprzednio zawiadamiaj!c o tym fakcie Zamawiajacego. 

3. Ł!czny czas zorganizowanych zaj"$ w czasie szkolenia wyjazdowego w tym: 
a) zaj"cia integracyjno- adaptacyjne w tym: wieczorki zapoznawcze, taneczne, ogniska;  
b) zaj"cia kulturalno –o#wiatowe, dydaktyczne i wychowawczo-profilaktyczne w tym: projekcje 

filmów. 
4. Trening kompetencji i umiej"tno#ci społecznych w tym: 
a) zaj"cia z psychologiem – co najmniej 8 godzin zegarowych; 
b) zaj"cia z doradc! zawodowym – co najmniej 8 godzin zegarowych; 
c) zaj"cia z radc! prawnym – co najmniej 8 godzin zegarowych; 

przy czym godzina zegarowa szkolenia liczy 60 min i obejmuje zaj"cia edukacyjne licz!ce 45 min. 
oraz przerw" licz!c!  #rednio 15 min., przy czym długo#$ przerw mo&e by$ ustalana w sposób 
elastyczny. 

4.  Zaj"cia z psychologiem, doradc! zawodowym oraz radc! prawnym powinny odbywa$ w 2 grupach 

5. Wykonawca zobowi!zany jest do wystawienia za#wiadcze% dla uczestników szkolenia o 
odbyciu treningów, zawieraj!cych informacje o głównym temacie zaj"$, datach odbywania 
treningów wraz z wykazem poszczególnych zagadnie% i podaniem ilo#ci godzin do ka&dego z 
nich. 

6. Sporz!dzania listy obecno#ci na treningach z ka&dego dnia. Za#wiadczenia oraz lista 
obecno#ci powinny by$ oznakowane logotypem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
zgodnie z wzorem przesłanym przez Zamawiaj!cego. Wykonawca zobowi!zany jest do 
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przekazania kopii ka&dego wydanego za#wiadczenia Zamawiaj!cemu drog! pocztow! na 
adres Zamawiaj!cego. 

§5 

Ponadto Wykonawca zobowi$zuje si! do: 

a) Zakwaterowania w o#rodku/hotelu w pokojach 1 lub 2 osobowych z pełnym w"złem 
sanitarnym tj: umywalka, prysznic, wc. Ka&dy pokój musi by$ wyposa&ony w TV oraz czajnik 
bezprzewodowy (Zamawiaj!cy nie dopuszcza zakwaterowania uczestników turnusu w 
domkach). 

b) Całodziennego wy&ywienia w skład którego wchodz!: #niadanie, obiad, kolacja w tym:       
#niadanie (szwedzki stół,) w godzinach od 7:30 do 9:30: minimum jedno danie ciepłe, 
przek!ski zimne, pieczywo jasne i ciemne, napoje gor!ce, soki owoce warzywa. Obiad: 
dwudaniowy z deserem (w przerwie mi"dzy zaj"ciami). Kolacja: minimum jedno danie ciepłe, 
przek!ski zimne, pieczywo jasne i ciemne, napoje gor!ce, soki, owoce, warzywa. Dwie 
przerwy kawowe (przed południem i po południu): kawa, herbata, woda, soki, ciasto, owoce. 

c) O#rodek, w którym b"d! zakwaterowani uczestnicy turnusu musi posiada$ stołówk". 
d) O#rodek musi posiada$ sale (min. 2) do prowadzenia treningów kompetencji i umiej"tno#ci 

społecznych, przeznaczone dla jednorazowego u&ytkowania przez minimum 15 osób, 
wyposa&one w stoły, krzesła, tablice, ekran projekcyjny, dost"pne wraz z wyposa&eniem 
minimum 8 godz. dziennie dla uczestników szkolenia  

e) Transportu uczestników na miejsce szkolenia i w drodze powrotnej zorganizowanym 
#rodkiem transportu.  

f) Zamawiaj!cy wymaga aby opiekun grupy szkoleniowej Wykonawcy odebrał uczestników z 
siedziby Zamawiaj!cego w Legionowie i opiekował si" nimi podczas podró&y. 

g) Ubezpieczenia od nast"pstw nieszcz"#liwych wypadków powstałych w zwi!zku z pobytem na 
szkoleniu dla ka&dego uczestnika szkolenia obejmuj!cego tak&e dojazd uczestników szkolenia 
z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania si" szkolenia oraz dojazd z miejsca odbywania 
si" szkolenia do miejsca zamieszkania.  

h) Zapewnienia Zamawiaj!cemu oraz innym uprawnionym podmiotom, pełny wgl!d we 
wszystkie dokumenty zwi!zane bezpo#rednio lub po#rednio z realizacj! zamówienia. 

i) Zobowi!zania si" podda$ kontrolom dokonywanym przez Zamawiaj!cego oraz inne 
uprawnione podmioty w zakresie prawidłowo#ci realizacji zamówienia. 

j) W przypadku kontroli, o której mowa w pkt 8, udost"pnienia podmiotom kontroluj!cym 
dokumentów, w tym dokumentów finansowych oraz dokumentów elektronicznych 
zwi!zanych z realizacj! zamówienia. 

k) Prawo kontroli przysługuje uprawnionym podmiotom, zarówno w siedzibie Wykonawcy, jak i 
w miejscu realizacji zamówienia, w dowolnym terminie w trakcie realizacji zamówienia oraz 
po zako%czeniu jego realizacji do dnia 31 grudnia 2020 r. 

l) Przechowywania dokumentów zwi!zanych z realizacj! zamówienia do dnia 31 grudnia 2020 
r.  

Zamawiaj$cy zastrzega sobie prawo do dokonania wizji na terenie o"rodka celem okre"lenia 
zgodno"ci opisu ze stanem faktycznym. 
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§6 

Zamawiaj$cy zastrzega równie%, i% do obowi$zków Wykonawcy b!dzie nale%ało: 

1) Niezwłoczne zawiadomienie Zamawiaj!cego o ka&dym przypadku przerwania szkolenia przez 
jego uczestnika. 

2) Sprawowania opieki nad uczestnikami szkolenia z uwzgl"dnieniem nieletnich uczestników 
szkolenia. 

3) Wystawienie po zako%czeniu szkolenia faktury w terminie do 30 grudnia 2010 r. 
4) Dokonania zwrotu w wysoko#ci kosztów w przypadku rezygnacji uczestnika szkolenia z 

uczestnictwa w szkoleniu przed jego rozpocz"ciem lub stwierdzenia w wyniku kontroli 
ra&!cych uchybie% w zakresie realizacji tego szkolenia. 

5) Ustawienia w widocznym miejscu tablicy informacyjnej o współfinansowaniu szkolenia ze 
#rodków Unii Europejskiej.  

6) Umieszczenia logo Unia Europejska EFS, logo Kapitał Ludzki – Narodowa Strategia 
Spójno#ci i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie jako realizatora projektu na 
materiałach szkoleniowych, edukacyjnych oraz sporz!dzanych dokumentach. 

7) Oznaczenia sal, w których b"d! odbywały si" zaj"cia poprzez umieszczenie logo Unia 
Europejska EFS i logo Kapitał Ludzki – Narodowa Strategia Spójno#ci. 

8) Dokonanie wpisu o szkoleniach na stronie www.iwestycjawkadry.info.pl.   
9) Przeprowadzenia oceny szkolenia za pomoc! ankiet ewaluacyjnych. 
10) Dostarczenia Zleceniodawcy, w ci!gu 3 dni od daty zako%czenia szkolenia, kserokopii 

nast"puj!cych dokumentów: 
a)  dziennika zaj"$, zawieraj!cego list" obecno#ci wraz z rozliczeniem godzin 

zrealizowanych na zaj"ciach, uwzgl"dniaj!cych dni, godziny oraz tematyk" zrealizowanych 
zaj"$, 

b) za#wiadcze% zawieraj!cych logo POKL i EFS, potwierdzaj!cych uko%czenie szkolenia, 
c) ankiety oceniaj!cej szkolenie wypełnionej przez uczestnika warsztatów, 
d) polisy ubezpieczeniowej uczestników szkolenia. 

Wszystkie kopie przekazane do Zamawiaj$cego powinny by# potwierdzone „za zgodno"# z 
oryginałem”. 

§7 

Termin wykonania zamówienia: 

Termin szkolenia: …..................... - …........................ 

§8 

Podwykonawstwo: 

1. Wykonawca o#wiadcza, i& prace obj"te przedmiotem umowy zostan! wykonane 

siłami własnymi. 

lub 

Wykonawca o#wiadcza, i& wskazanym ni&ej Podwykonawcom zamierza powierzy$ 

nast"puj!cy zakres prac: 
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1) .......................................... 

2) .......................................... 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania osób, z których pomoc! wykonuje 
przedmiot umowy, w tym za jako#$ i terminowo#$ prac, jak za działania własne. 

§9 

Wynagrodzenie: 

1. Wykonawca, za wykonanie przedmiotu umowy, otrzyma wynagrodzenie w wysoko#ci zł brutto 
(słownie: ….brutto), na które składa si" kwota netto zł (słownie: netto) oraz podatek VAT (słownie: 
%).  

2. Wynagrodzenie zostanie wypłacone na wskazane konto Wykonawcy, po zako%czeniu usługi obj"tej 
umow!, najpó'niej do 31 grudnia 2010r. 

3. Cena za wykonanie usługi na rzecz jednego uczestnika szkolenia wynosi: ............ zł brutto, 
(słownie:................. zł brutto). 

3. W przypadku uczestniczenia w szkoleniu mniejszej lub wi"kszej, ni& okre#lona w § 2 umowy, 

liczby uczestników szkolenia, wysoko#$ wynagrodzenia okre#lonego w ust. 1 ulega 

odpowiedniemu zmniejszeniu b!d' zwi"kszeniu o cen" brutto za pobyt jednego uczestnika szkolenia. 

4. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w wysoko#ci wynikaj!cej z faktycznej ilo#ci uczestników 
(za ilo#$ uczestników faktycznie uczestnicz!cych w szkoleniu). 

§10 

Kary umowne. 

1.Wykonawca zobowi!zany jest zapłaci$ Zamawiaj!cemu kary umowne w nast"puj!cych 
przypadkach i wysoko#ciach: 

- za odst!pienie od umowy z przyczyn zale&nych od Wykonawcy w wysoko#ci 20% wynagrodzenia 
przysługuj!cego Wykonawcy za cały przedmiot umowy; 

- za wykonanie usługi niezgodnie ze zło&on! ofert!, Zamawiaj!cy zastrzega sobie prawo naliczenia 
kary umownej w wysoko#ci 1 % wynagrodzenia przysługuj!cego za cały przedmiot umowy za ka&dy 
stwierdzony przypadek naruszenia postanowie% umowy; 

- stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewy&szaj!cego kar" umown!; 

2. Zamawiaj!cy jest uprawniony do potr!cania kar umownych z wynagrodzenia nale&nego 

Wykonawcy. 

3. Zamawiaj!cy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewy&szaj!cego zastrze&one 
kary umowne, do pełnej wysoko#ci szkody. 
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4. Potr!cenia kar umownych dokumentuje si" na rachunku wystawionym przez Wykonawc", a 
nast"pnie na konto bankowe Wykonawcy, przedstawione w fakturze, przelewa si" nale&ne #rodki 
pomniejszone o kar" umown!. 

§11 

Odst$pienie od umowy: 

1. Zamawiaj!cemu przysługuje prawo niezwłocznego odst!pienia od umowy w nast"puj!cych 
sytuacjach: 

1) Wykonawca nie rozpocz!ł wykonania przedmiotu umowy bez uzasadnionej przyczyny.  

2) Wykonawca nie realizuje przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami oraz zapisami 
Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia, która stanowi jej integraln! cz"#$, a w szczególno#ci w 
przypadku prowadzenia zaj"$ niezgodnie z programem zamawiaj!cemu 

przysługuje prawo odst!pienia od umowy i odmowy zapłaty wynagrodzenia za zrealizowan! 

cz"#$. 

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno#ci powoduj!cej, &e wykonanie umowy nie le&y w 
interesie publicznym, czego nie mo&na było przewidzie$ w chwili jej zawarcia, Zamawiaj!cy mo&e 
odst!pi$ od umowy w terminie 30 dni od dnia powzi"cia wiadomo#ci o tych okoliczno#ciach. W tym 
przypadku Wykonawca mo&e &!da$ wył!cznie wynagrodzenia 

nale&nego z tytułu wykonania cz"#ci umowy. 

3. Odst!pienie od umowy winno nast"powa$ w formie pisemnej pod rygorem niewa&no#ci. 

§12 

Zmiany umowy: 

1. Zmiana postanowie% zawartej umowy mo&e nast!pi$ wył!cznie za zgod! obu stron wyra&on! w 
formie pisemnego aneksu pod rygorem niewa&no#ci. 

2. Niedopuszczalna jest pod rygorem niewa&no#ci zmiana postanowie% zawartej umowy w stosunku 
do tre#ci oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrze&eniem § 13. 

§13 

1. Dopuszczalne s! nast"puj!ce rodzaje i warunki zmiany tre#ci umowy: 

1) zmiana kwoty podatku VAT oraz wynagrodzenia przysługuj!cego Wykonawcy za cały przedmiot 
umowy. 

2) zmniejszenie wynagrodzenia b!d' zwi"kszenia okre#lonego w § 9 ust. 1. 

3) zmiana osób szkol!cych z przyczyn niezale&nych od Wykonawcy. 

2. Zmiany umowy przewidziane w ust. 1 dopuszczalne s! na nast"puj!cych warunkach: 
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ad pkt 1) - kwota podatku VAT oraz wynagrodzenie ulegn! zmianie odpowiednio do przepisów prawa 
wprowadzaj!cych zmian" stawki podatku VAT; 

ad pkt 2) - zmniejszenie  lub zwi"kszenie wynagrodzenia w przypadku uczestniczenia w szkoleniu 

mniejszej b!d' wi"kszej, ni& okre#lona w § 2 umowy, liczby uczestników szkolenia o cen" brutto za 
pobyt jednego uczestnika szkolenia. 

ad pkt 3) – zmiana osób szkol!cych pod warunkiem &e osoby te b"d! spełnia$ warunki udziału w 
post"powaniu okre#lone w § 5 SIWZ. 

§14 

W sprawach nie uregulowanych niniejsz! umow! maj! zastosowanie przepisy ustawy Prawo 
zamówie% publicznych i kodeks cywilny. 

§15 

Spory, jakie mog! wynikn!$ z realizacji niniejszej umowy, b"d! rozstrzygane przez 

s!d wła#ciwy dla siedziby Zamawiaj!cego. 

§16 

Umow" sporz!dzono w 4 jednobrzmi!cych egzemplarzach, trzech dla Zamawiaj!cego i jednego dla 
Wykonawcy. 

 

Zamawiaj$cy         Wykonawca 
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Zał!cznik Nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
znak: PO KL 3431-8/2010 

 
 

.................................. data ...................... 

 

 

O  )  W  I  A  D  C  Z  E  N  I  E 

O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POST(POWANIU 

 

Przyst"puj!c do udziału w post"powaniu o zamówienie publiczne na zorganizowanie i 
przeprowadzenie 3 dniowego szkolenia wyjazdowego z zakresu kompetencji mi!kkich (warsztaty 
z doradc" zawodowym, warsztaty z radc" prawnym, warsztaty z psychologiem) w ramach 
projektu „Pokonaj siebie! Udowodnij, #e mo#esz wi!cej! Edycja 2010 .” 

o#wiadczamy, &e spełniamy warunki dotycz!ce: 

1) posiadania uprawnie% do wykonywania okre#lonej działalno#ci lub czynno#ci, 

je&eli przepisy prawa nakładaj! obowi!zek ich posiadania; 

2) posiadania wiedzy i do#wiadczenia; 

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia; 

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

 

 

 

................................................................................ 

             ( piecz!tka i podpis upełnomocnionego 

                     przedstawiciela Wykonawcy)* 

 

*osoby figuruj!cej lub osób figuruj!cych  w rejestrach  uprawnionych do zaci!gania zobowi!za% w 
imieniu Wykonawcy lub we wła#ciwy upowa&nieniu. 

!
!
!
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Zał$cznik Nr 4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
znak: PO KL 3431-8/2010 

 
 

 

.................................. data ...................... 

                    

O  )  W  I  A  D  C  Z  E  N  I  E                           

O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POST(POWANIA 

Przyst"puj!c do przetargu nieograniczonego o warto#ci poni&ej kwot okre#lonych w przepisach 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z 29.01.2004r. Prawo zamówie% publicznych (t.j. Dz.U. z 
2010r. Nr 113 poz 795, z pó'n. zm.) na zorganizowanie i przeprowadzenie 3 dniowego szkolenia 
wyjazdowego z zakresu kompetencji mi!kkich (warsztaty z doradc" zawodowym, warsztaty z 
radc" prawnym, warsztaty z psychologiem) w ramach projektu „Pokonaj siebie! Udowodnij, #e 
mo#esz wi!cej! Edycja 2010 .” 

o#wiadczam, &e 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

Nazwa i adres Wykonawcy, telefon, faks, NIP, REGON * 

 

nie podlega wykluczeniu z post"powania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z 
29.01.2004r. Prawo zamówie% publicznych (t.j. Dz.U. z 2010r. nr 113 poz 759, z pó'n. zm.). 

 

      ................................................................................ 

             ( piecz!tka i podpis upełnomocnionego 

                     przedstawiciela Wykonawcy)* 

 

*osoby figuruj!cej lub osób figuruj!cych  w rejestrach  uprawnionych do zaci!gania zobowi!za% w 
imieniu Wykonawcy lub we wła#ciwy upowa&nieniu. 

 

!
!
!
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Zał!cznik Nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
znak:PO KL 3431-8/2010 

 

........................................ 

(piecz!tka wykonawcy) 

 WYKAZ WYKONANYCH USŁUG POLEGAJ'CYCH NA ZORGANIZOWANIU I 
PRZEPROWADZENIU SKOLENIA WYJAZDOWEGO, WARUNKU WIEDZY I 

DO)WIADCZENIA W CI'GU OSTATNICH TRZECH LAT PRZED UPŁYWEM TERMINU 
SKŁADANIA OFERT POST(POWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWNIENIA (je%eli okres 

prowadzenia działalno"ci jest krótszy to w tym okresie) 

 

Lp Nazwa 
szkolenia 

/to%sama lub 
zbli%ona do 

przedstawione
j w par. 3 
SIWZ**/ 

Data /dzie&-
miesi$c-rok)/ 

i miejsce 
wykonania 

Nazwa odbiorcy 
 

Liczba  uczestników  
szkolenia 

Siłami  
własnymi 

/ 

zasoby 
innych 

podmiotó
w** 

  
 

   Siłami  
własnymi 

/ 

zasoby 
innych 

podmiotó
w** 

  
 

   Siłami  
własnymi 

/ 

zasoby 
innych 

podmiotó
w** 
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*niepotrzebne skre#li$ w przypadku zaznaczenia, „zasoby innych podmiotów” do oferty nale&y 
doł!czy$ stosowne zobowi!zanie, o którym, mowa w § 5 ust. 3 SIWZ 

Do wykazu nale&y doł!czy$ dokumenty potwierdzaj!ce, &e usługi zostały wykonane nale&ycie 

..............................dnia.............................       
     

W przypadku oddania do dyspozycji Wykonawcy niezb"dnych zasobów wiedzy i do#wiadczenia 
innych podmiotów (art. 26 ust. 2 b ustawy Pzp), tj. przedstawienia w wykazie do#wiadczenia innych 
podmiotów, wykonawca zobowi!zany jest do udowodnienia Zamawiaj!cemu, i& b"dzie dysponował 
zasobami niezb"dnymi do realizacji zamówienia, w szczególno#ci doł!czaj!c do oferty pisemne 
zobowi!zanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezb"dnych zasobów na okres 
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia 

      

** poj!cie nazwa to%sama lub zbli%ona oznacza trening kompetencji i umiej!tno"ci społecznych, 
trening umiej!tno"ci społecznych, warsztaty psychologiczne, warsztaty integracyjne, trening 
komunikacji interpersonalnej, prowadzenie grupy wsparcia, prowadzenie grupy rozwoju 
osobistego, warsztaty, zaj!cia psychoedukacyjne, warsztaty aktywizacji zawodowej, warsztaty 
aktywnego poszukiwania pracy, a tak%e nazwy b!d$ce innymi zestawieniami słów 
wyst!puj$cych w powy%ej wyst!puj$cych nazwach np. warsztaty rozwoju osobistego 

 

 

 

            
       ......................................................................... 

             ( piecz!tka i podpis upełnomocnionego 

                     przedstawiciela Wykonawcy)* 

*osoby figuruj!cej lub osób figuruj!cych  w rejestrach  uprawnionych do zaci!gania zobowi!za% w 
imieniu Wykonawcy lub we wła#ciwy upowa&nieniu 
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Zał!cznik Nr 6a do specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

znak: PO KL 3431-8/2010 

........................................  

(piecz!tka wykonawcy) 

 wykaz osób, które b!d$ uczestniczy# w wykonywaniu zamówienia, w szczególno"ci 
odpowiedzialnych za "wiadczenie usług 

psycholog 
lp. Imi! i 

nazwisko 
Do"wiadczenie  w 
przeprowadzaniu 
szkole& /w latach/ 

Liczba 
przeprowadzonych 
szkole& w ci$gów 
ostatnich 2 lat  o 

tematyce zbli%onej 
do przedstawionej w 

par. 3 ust. 5 
niniejszej SIWZ*** 

Wykształcenie, 

specjalno"# 

Uwagi** 

Zasoby 
własne/innego 

podmiotu 

1.  

 

   Zasoby 
własne/innego 
podmiotu** 

2.  

 

   Zasoby 
własne/innego 
podmiotu** 

3.     Zasoby 
własne/innego 
podmiotu** 

4     Zasoby 
własne/innego 
podmiotu** 

**Uwaga! Je!li Wykonawca wskazał w ofercie "zasób innego podmiotu" do oferty nale"y doł#czy$ stosowne 
zobowi#zanie, o którym, mowa w § 6 SIWZ 
*Uwaga! W kolumnie „Uwagi” nale"y w szczególno!ci wskaza$, którego z Wykonawców wspólnie 
ubiegaj#cych si% o udzielenie zamówienia dotyczy dany zakres informacji albo czy jest to zasób własny 
Wykonawcy czy oddany do dyspozycji przez inny podmiot. 
***termin tematyka zbli!ona oznacza, !e prowadzone szkolenie zawierało co najmniej 2 tematy z 
tematów wyszczególnionych w par. 3 ust. 5 niniejszej SIWZ  

 
..............................dnia............................. 
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Je&eli w wykazie, Wykonawca wskazał osoby, którymi b"dzie dysponował, zobowi!zany jest do 
doł!czenia do oferty pisemnego zobowi!zania innych podmiotów do udost"pnienia tych osób. 
Pisemne zobowi!zanie innych podmiotów winno zawiera$ wyra'ne o#wiadczenie innego podmiotu 
do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezb"dnych zasobów osobowych na okres korzystania z 
nich przy wykonywaniu zamówienia (art. 26 ust. 2 b ustawy Pzp). 

            

       ............................................................... 

                                               piecz!tka i podpis Wykonawcy 
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Zał!cznik Nr 6b do specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

znak: PO KL 3431-8/2010 

 

 

........................................  

(piecz!tka wykonawcy) 

 

 wykaz osób, które b!d$ uczestniczy# w wykonywaniu zamówienia, w szczególno"ci 
odpowiedzialnych za "wiadczenie usług 

doradca zawodowy 
lp. Imi! i 

nazwisko 
Do"wiadczenie  w 
przeprowadzaniu 
szkole& /w latach/ 

Liczba 
przeprowadzonych 
szkole& w ci$gów 
ostatnich 2 lat  o 

tematyce zbli%onej 
do przedstawionej w 

par. 3 ust. 5 
niniejszej SIWZ*** 

Wykształcenie, 

specjalno"# 

Uwagi* 

Zasoby 
własne/innego 

podmiotu 

1.  

 

   Zasoby 
własne/innego 
podmiotu** 

2.  

 

   Zasoby 
własne/innego 
podmiotu** 

3.     Zasoby 
własne/innego 
podmiotu** 

4     Zasoby 
własne/innego 
podmiotu** 

 

**Uwaga! Je#li Wykonawca wskazał w ofercie "zasób innego podmiotu" do oferty nale&y doł!czy$ 
stosowne zobowi!zanie, o którym, mowa w § 6 SIWZ 

*Uwaga! W kolumnie „Uwagi” nale&y w szczególno#ci wskaza$, którego z Wykonawców 
wspólnie ubiegaj!cych si" o udzielenie zamówienia dotyczy dany zakres informacji albo czy jest to 
zasób własny Wykonawcy czy oddany do dyspozycji przez inny podmiot. 
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***termin tematyka zbli%ona oznacza, %e prowadzone szkolenie zawierało co najmniej 1 
temat z tematów wyszczególnionych w par. 3 ust. 5 niniejszej SIWZ  

 

..............................dnia............................. 

 

 

Je&eli w wykazie, Wykonawca wskazał osoby, którymi b"dzie dysponował, zobowi!zany jest do 
doł!czenia do oferty pisemnego zobowi!zania innych podmiotów do udost"pnienia tych osób. 
Pisemne zobowi!zanie innych podmiotów winno zawiera$ wyra'ne o#wiadczenie innego podmiotu 
do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezb"dnych zasobów osobowych na okres korzystania z 
nich przy wykonywaniu zamówienia (art. 26 ust. 2 b ustawy Pzp). 

            

       ............................................................... 

                                  piecz!tka i podpis Wykonawcy 
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Zał!cznik Nr 6c do specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

znak: PO KL 3431-8/2010 

 

 

........................................  

(piecz!tka wykonawcy) 

 

 wykaz osób, które b!d$ uczestniczy# w wykonywaniu zamówienia, w szczególno"ci 
odpowiedzialnych za "wiadczenie usług 

radca prawny 
lp. Imi! i 

nazwisko 
Do"wiadczenie  w 
przeprowadzaniu 
szkole& /w latach/ 

Liczba przeprowadzonych 
szkole& w ci$gów ostatnich 2 
lat  o tematyce zbli%onej do 

przedstawionej w par. 3 ust. 5 
niniejszej SIWZ*** 

Uwagi* 

Zasoby własne/innego 
podmiotu 

1.  

 

  Zasoby własne/innego 
podmiotu** 

2.  

 

  Zasoby własne/innego 
podmiotu** 

3.    Zasoby własne/innego 
podmiotu** 

4    Zasoby własne/innego 
podmiotu** 

 

**Uwaga! Je#li Wykonawca wskazał w ofercie "zasób innego podmiotu" do oferty nale&y doł!czy$ 
stosowne zobowi!zanie, o którym, mowa w § 6 SIWZ 

*Uwaga! W kolumnie „Uwagi” nale&y w szczególno#ci wskaza$, którego z Wykonawców 
wspólnie ubiegaj!cych si" o udzielenie zamówienia dotyczy dany zakres informacji albo czy jest to 
zasób własny Wykonawcy czy oddany do dyspozycji przez inny podmiot. 

***termin tematyka zbli%ona oznacza, %e prowadzone szkolenie zawierało co najmniej 1 
temat z tematów wyszczególnionych w par. 3 ust. 5 niniejszej SIWZ  

 

..............................dnia............................. 
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Je&eli w wykazie, Wykonawca wskazał osoby, którymi b"dzie dysponował, zobowi!zany jest do 
doł!czenia do oferty pisemnego zobowi!zania innych podmiotów do udost"pnienia tych osób. 
Pisemne zobowi!zanie innych podmiotów winno zawiera$ wyra'ne o#wiadczenie innego podmiotu 
do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezb"dnych zasobów osobowych na okres korzystania z 
nich przy wykonywaniu zamówienia (art. 26 ust. 2 b ustawy Pzp). 

            

       ............................................................... 

               piecz$tka i podpis Wykonawcy 
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Zał$cznik Nr 7 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
znak:PO KL 3431-8/2010 

 

 

 

........................................  

(piecz!tka wykonawcy) 

 

 
 

O)WIADCZENIA, *E OSOBY, KTÓRE B(D' UCZESTNICZY+ W WYKONYWANIU 
ZAMÓWIENIA, POSIADAJ' WYMAGANE  DO)WIADCZENIE I WYKSZTAŁCENIE  

1. O#wiadczam, &e osoba ...................................………….. psycholog posiada wykształcenie 
wy%sze magisterskie o specjalno"ci psychologia, co najmniej 2 letnie do"wiadczenie w 
prowadzeniu szkole&, w tym co najmniej przeprowadzenie 2 szkole& o tematyce 
zbli%onej do przedstawionej w par. 3 ust. 5 niniejszej SIWZ 

2. O#wiadczam, &e osoba ...................................…………..doradca zawodowy posiada 
wykształcenie wy&sze magisterskie o specjalno#ci doradztwo zawodowe, co najmniej 2 letnie 
do#wiadczenie w prowadzeniu szkole%, w tym co najmniej przeprowadzenie 2 szkole% o 
tematyce zbli&onej do przedstawionej w par. 3 ust. 5 niniejszej SIWZ 

3. O#wiadczam, &e osoba ...................................………….. radca prawny posiada, co najmniej 2 
letnie do"wiadczenie w prowadzeniu szkole&, w tym co najmniej przeprowadzenie 2 
szkole& o tematyce zbli%onej do przedstawionej w par. 3 ust. 5 niniejszej SIWZ 

 

..............................dnia............................. 

................................................................................ 

             ( piecz!tka i podpis upełnomocnionego 

                     przedstawiciela Wykonawcy)* 

 

*osoby figuruj!cej lub osób figuruj!cych  w rejestrach  uprawnionych do zaci!gania zobowi!za% w 
imieniu Wykonawcy lub we wła#ciwy upowa&nieniu. 
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Zał$cznik Nr 8 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
znak: PO KL 3431-8/2010 

 

 

............................................... 

    (piecz!tka wykonawcy) 

 

 

 

 

INFORMACJA O ZLECENIU WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
PODWYKONAWCOM* 

 
 
Lp. Rodzaj powierzonej cz!"ci zamówienia  
1.  
2.  

             

..........................dnia............................. 

................................................................................ 

             ( piecz!tka i podpis upełnomocnionego 

                     przedstawiciela Wykonawcy)*** 

 

* wykonawca składa w przypadku zlecenia cz"#ci zamówienia podwykonawcom niespełniaj!cych 
warunków udziału jak i w sytuacji gdy Wykonawca wykazuje spełnienie warunków, o których mowa 
w § 5 SIWZ, polega na zasobach innych podmiotów, a podmioty te bior! udział w realizacji cz"#ci 
zamówienia. 

** nie wymaga si" zło&enia w przypadku braku zlecenia cz"#ci zamówienia podwykonawcy 

***osoby figuruj!cej lub osób figuruj!cych  w rejestrach  uprawnionych do zaci!gania zobowi!za% w 
imieniu Wykonawcy lub we wła#ciwy upowa&nieniu. 


