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Znak sprawy ZSP 119/272/1/2013   

                                          Nr ogłoszenia 90461-2013 

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA 

Na usługi  

Kurs obsługi maszyn leśnych forwarder / harwester w roku 2013 w ramach realizowanego  

projektu POKL pt. ,,Wyższe kwalifikacje – lepszy start zawodowy” 

 

I. Nazwa firmy oraz adres zamawiającego: 

 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce – Letnisko 

 Ul. Hanki Lewandowicz 4,   26-930 Garbatka Letnisko 

 Telefon 048-62-10-047 Fax : 48-62-10-047 

  Godziny urzędowania - 7.
30

-15.
00

 

  Adres strony internetowej www.projekt.drzewna.com 

  Adres poczty elektronicznej: zsdwgarbatce@poczta.onet.pl 

  Adres strony internetowej na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych 

  warunków zamówienia www.projekt.drzewna.com 

  Zamawiający nie jest płatnikiem podatku VAT. 

 

II. II. Tryb udzielenia zamówienia 

1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 

roku Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zmianami)  

2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości 

szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8  Ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawa zamówień publicznych. 

3. Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz 

art. 39 Prawa zamówień publicznych. 

4.  W zakresie nieuregulowanym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

zastosowanie mają przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 

publicznych. 
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III. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Opis przedmiotu zamówienia:  

      Część I  

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie dwutygodniowego kursu obsługi maszyn 

leśnych -  forwarder  dla 3 uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana 

Kochanowskiego w Garbatce Letnisko w ramach realizowanego projektu pt. ,,Wyższe 

kwalifikacje – lepszy start zawodowy” (numer projektu POKL. 09.02.00.-14-023/11-00),  

w okresie lipiec – sierpień  2013r. W ramach usługi wykonawca zabezpiecza usługę 

żywieniową i noclegową dla 3 uczniów, usługa obejmuje 13  noclegów, usługa 

żywieniowa obejmuje 14 śniadań, 14 obiadów, 14 kolacji dla każdego uczestnika kursu  

Zamawiający wymaga kompleksowej realizacji i organizacji usługi.  

 Zapewnienie noclegów  w ośrodku wypoczynkowo – szkoleniowym, całodziennego 

wyżywienia, transportu na zajęcia praktyczne,  transportu powrotnego do miejsca 

zakwaterowania. 

 Zamawiający  przydziela opiekuna do 3 osobowej grupy uczniów, koszty utrzymania 

i wynagrodzenia opiekuna ponosi Wykonawca 

 Zamawiający zabezpiecza usługę transportową w ilości do 160 km do miejsca 

docelowego i z powrotem, pozostałe koszty transportu młodzieży w przypadku 

większej odległości ponosi Wykonawca 

Koszt zakwaterowania i wyżywienia opiekuna ponosi Wykonawca usługi 

Część II 

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie dwutygodniowego kursu obsługi maszyn 

leśnych -  harwester  dla 3 uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana 

Kochanowskiego w Garbatce Letnisko w ramach realizowanego projektu pt. ,,Wyższe 

kwalifikacje – lepszy start zawodowy” (numer projektu POKL. 09.02.00.-14-023/11-00),  

w okresie lipiec – sierpień  2013r. W ramach usługi wykonawca zabezpiecza usługę 

żywieniową i noclegową dla 3 uczniów, usługa obejmuje 13  noclegów, usługa 

żywieniowa obejmuje 14 śniadań, 14 obiadów, 14 kolacji dla każdego uczestnika kursu  

Zamawiający wymaga kompleksowej realizacji i organizacji usługi.  

 Zapewnienie noclegów  w ośrodku wypoczynkowo – szkoleniowym, całodziennego 

wyżywienia, transportu na zajęcia praktyczne,  transportu powrotnego do miejsca 

zakwaterowania. 

 Zamawiający  przydziela opiekuna do 3 osobowej grupy uczniów koszty utrzymania i 

wynagrodzenia opiekuna ponosi Wykonawca 

 Zamawiający zabezpiecza usługę transportową w ilości do 160 km do miejsca 

docelowego i z powrotem, pozostałe koszty transportu młodzieży w przypadku 

większej odległości ponosi Wykonawca 

Koszt zakwaterowania i wyżywienia opiekuna ponosi Wykonawca usługi 

Kody CPV: 
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            Kod wg Wspólnego Słownika Zamówień:  
Kod CPV: 55270000-3 Usługi świadczone przez placówki oferujące wyżywienie i 

miejsca noclegowe  

Kod CPV: 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego.  

Kod CPV: 80000000 -4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia : 

Warunki:  

 Ośrodek wypoczynkowo – szkoleniowy, hostele, 

Pokoje:Standard – dla wszystkich uczestników, opiekunów – pokoje 2, 3 osobowe, z 

węzłem sanitarnym 

Wyżywienie: Śniadanie – szwedzki stół,  (w tym: wędliny - różne rodzaje, nabiał,  

                     warzywa, dżemy, miód, suche ciastka) napoje: kawa, herbata, mleko, soki,  

                     woda mineralna bez ograniczeń, pieczywo ciemne jasne bez ograniczeń 

Obiad –  pierwsze danie - zupy różne; 

               drugie danie – mięso, ziemniaki (pod różną postacią), ryż,  

               kasze, makarony, kluski, placki, warzywa (świeże lub gotowane), surówki; 

                

Kolacja – szwedzki stół, (w tym: wędliny - różne rodzaje, nabiał,   

                  warzywa, dżemy, miód, suche ciastka, pierogi, naleśniki, dania mięsne)   

                  napoje: kawa, herbata, soki, woda mineralna bez ograniczeń, pieczywo jasne  

                  i ciemne bez ograniczeń, ryby.                 

2. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.  

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających. 

4. Wymagania stawiane Wykonawcy:   

 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość przedmiotu zamówienia.   

 Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.   

 Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez 

zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy. 

 Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych 

ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.  

 Wykonawca zobowiązany jest zapewnić uczestnikom kursu: ubezpieczenie NNW, 

sprzęt niezbędny do realizacji kursu oraz materiały szkoleniowe. 

 Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wykaz osób które będą wykonywać 

zamówienie oraz  dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe  prowadzących 

zajęcia z zakresu kursu obsługi maszyn leśnych. 

  Wykonawca przedstawi Zamawiającemu harmonogram szkolenia, który obejmuje 40 

godzin zajęć teoretycznych (1 godz. = 45 minut) oraz 48 godzin zajęć praktycznych 
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 Wykonawca zobowiązany jest wydać uczestnikom kursu zaświadczenie 

potwierdzające ukończenie kursu stanowiące załącznik nr 5 do Rozporządzenia 

Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 stycznia 2012r w sprawie kształcenia 

ustawicznego w formach pozaszkolnych  ( ustawa z dnia 19 sierpnia 2011r Dz. U. 

2011 nr 205 poz.1206) wraz z logotypami Unii Europejskiej i  informacją, że ,, Projekt 

jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków europejskiego funduszu 

społecznego realizowanego w ramach programu POKL” Wzór zaświadczenia 

Wykonawca prześle zamawiającemu do akceptacji. 

 Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów ustawy o Ochronie Danych 

Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926). 

 Wykonawca przedstawi Zamawiającemu zaświadczenie stanowiące wpis Instytucji do 

Rejestru Instytucji Szkoleniowych. 

IV. Termin wykonania zamówienia  
Wymagany termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.08.2013  

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania 

oceny spełnienia tych warunków 
1. Wykonawca jest zobowiązany wykazać brak podstaw do wykluczenia z powodu 

niespełnienia warunków, o których mowa w art.24 ust. 1 ustawy (załącznik nr 4 do 

niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia) 

2. Posiadanie wiedzy i doświadczenia do wykonywania zamówienia, (ocena spełnienia tego 

warunku dokonana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę Oświadczenie 

stanowiące załącznik nr 2 niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia) 

metodą warunku granicznego spełnia/nie spełnia. W przypadku złożenia przez 

Wykonawcę podpisanego oświadczenia Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten 

warunek a w przypadku niezłożenia oświadczenia lub złożenia niepodpisanego 

oświadczenia przez Wykonawcę Zamawiający uzna, że Wykonawca nie spełnia tego 

warunku.  

3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia, (ocena spełnienia tego warunku dokonana będzie w oparciu  

o złożone przez Wykonawcę Oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 niniejszej 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia) metodą warunku granicznego spełnia/nie 

spełnia. W przypadku złożenia przez Wykonawcę podpisanego oświadczenia 

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek a w przypadku niezłożenia 

oświadczenia lub złożenia niepodpisanego oświadczenia przez Wykonawcę Zamawiający 

uzna, że Wykonawca nie spełnia tego warunku. 

4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej, (ocena spełnienia tego warunku dokonana będzie  

w oparciu o złożone przez Wykonawcę Oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 

niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia) metodą warunku granicznego 

spełnia/nie spełnia. W przypadku złożenia przez Wykonawcę podpisanego oświadczenia 
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Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek a w przypadku niezłożenia 

oświadczenia lub złożenia niepodpisanego oświadczenia przez Wykonawcę Zamawiający 

uzna, że Wykonawca nie spełnia tego warunku. 

5. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać 

będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu.  

6. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają 

wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych. 

7. Ofertę wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą. 

8. Zamawiający odrzuca ofertę na warunkach określonych w art.89.1 Ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 roku (z póź. zmianami) Prawo zamówień publicznych 

VI. Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć 

wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału  

w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art.24 

ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych 
A. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki: 

A.1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez Wykonawcę – załącznik nr 1 niniejszej 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia   

A.2) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Prawa 

zamówień publicznych – załącznik nr 2 niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

A.3) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia  

z art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych – załącznik nr 3 niniejszej specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia 

A. 4) Parafowany przez wykonawcę wzór umowy (zał. Nr 4). 

A.5) Zaświadczenie potwierdzające wpis Instytucji do Rejestru Instytucji Szkoleniowych  

B. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 

zamówienia z art. 24 ust 1 Prawa zamówień publicznych wykonawca składa następujące 

dokumenty: 

B.1) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, 

w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, 

wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w 

stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy 

B.2) Aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że 

Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczeń, że uzyskał zgodę na 

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji organu podatkowego – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania ofert, 

B.3) Aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub 

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że   Wykonawca nie zalega z 
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opłacaniem składek na ubezpieczenia  zdrowotne lub społeczne lub  zaświadczeń, że uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 

miesiące  przed upływem terminu składania ofert. 

B. 4) W celu potwierdzenia, ze wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej 

zapewniającej prawidłowe wykonanie zamówienia wykonawca składa: 

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zawarte w art. 22. ust.1 ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień Publicznych 

B.5) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, 

o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych. 

C. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 

C.1) Zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. B.1), składa dokument lub dokumenty, 

wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające 

odpowiednio, że: 

  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż  

6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

 Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej składa dokumenty zgodnie z § 2 i § 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 

z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 

zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. 

U. Nr 226, poz. 1817).  

 Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych w niniejszym pkt. „C” 

zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, 

właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 

zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w 

którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania - wystawionych nie wcześniej 

niż w terminach określonych w niniejszym pkt. „C”. 

D. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej:  

D.1 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w takim przypadku dla 

ustanowionego pełnomocnika do oferty należy załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania  

w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.  

E. Postanowienia dotyczące składanych dokumentów 

E.1) Dokumenty w niniejszym postępowaniu mogą być składane w oryginale lub kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę/osoby uprawnione do 

podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem". 

E.2) Oferta, składane dokumenty oraz oświadczenia podpisane przez upoważnionego 

przedstawiciela wykonawcy wymagają załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania 

prawnego. 



                                                        
,, Wyższe kwalifikacje lepszy start zawodowy,, 

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. 

Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. 
                               

7 
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków 

 Europejskiego Funduszu Społecznego 

Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

 

 

E.3) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, 

poświadczonym przez wykonawcę. 

E.4) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna 

lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości. 

 

VII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego  

z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów,  

a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się  

z wykonawcami 
1. Zasady i formy przekazywania oświadczeń, wniosków i innych: 

 Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający  

     i Wykonawcy przekazują pisemnie. Pytania muszą być skierowane na:  

     Adres zamawiającego podany w pkt. I niniejszej specyfikacji istotnych warunków   

     zamówienia.  

 Inne dopuszczalne formy porozumiewania się z Wykonawcami:  

- Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą: faksu 

  Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń,   

  wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą faksu.  

 W przypadku gdy przesłane za pomocą faksu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

inne dokumenty w niniejszym postępowaniu będą nieczytelne Zamawiający może się 

zwrócić o ponowne ich przesłanie za pomocą innego z wymienionych w SIWZ 

sposobów. 

2. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami 

 Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest: 

stanowisko  Wolontariusz/ Koordynator projektu 

imię i nazwisko  Marcin Tomaszewski/ Edyta Ślipska 

tel.     48 6210047  

fax.   48 6210047  

w dni robocze godz. pomiędzy 7.30 do 15.00 

3. Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień 

niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych 

warunków zamówienia nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, 

(z zastrzeżeniem pkt.2). 

 Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie do zamawiającego później niż 

do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego (pkt. XI niniejszej specyfikacji) 
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terminu składania ofert lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić 

wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

 Ewentualna zmiana terminu składania ofert nie powoduje przesunięcia terminu,  

(o którym mowa w pkt. 2), po upłynięciu, którego zamawiający może pozostawić 

wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji bez rozpoznania. 

 Treść zapytań oraz udzielone wyjaśnienia zostaną jednocześnie przekazane wszystkim 

Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez 

ujawniania źródła zapytania oraz zamieszczone na stronie internetowej  

www.projekt.drzewna.com 

 Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi 

na kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania 

pisemności postępowania. 

4. Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

 W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania 

ofert zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia lub zmiany, w tym 

zmiany terminów, przekazane zostaną wszystkim wykonawcom, którym przekazano 

specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszczone zostaną na stronie 

internetowej  www.projekt.drzwna.com 

 Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, 

jak również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. 

Wszelkie prawa i zobowiązania wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych terminów 

będą podlegały nowemu terminowi. 
 Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji nie prowadzi do zmiany treści 

ogłoszenia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert o czas niezbędny na 

wprowadzenie zmian w ofertach, jeżeli będzie to niezbędne. 

 Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji prowadzi do zmiany treści 

ogłoszenia Zamawiający zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych „ogłoszenie  

o zmianie ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych”, 

przedłużając jednocześnie termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie 

zmian w ofertach, jeżeli spełnione zostaną przesłanki określone w art. 12a ust. 1 lub 2 

Prawa zamówień publicznych. 

 Niezwłocznie po zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych „ogłoszenia  

o zmianie ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych zamawiający 

zamieści informację o zmianach na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej  

www.projekt.drzewna.com 

VIII.   Wymagania dotyczące wadium: 
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.  
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IX. Termin związania ofertą: 

1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert, 

W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą 

zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie 

tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

3. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą samodzielnie, zawiadamiając o tym 

zamawiającego. 

4. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty 

najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy 

jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

X. Opis sposobu przygotowania oferty 

1. Przygotowanie oferty: 

 Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, pismem 

czytelnym. 

 Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. 

 Oferta oraz wymagane formularze, zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą   

wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie 

gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa. 

 Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymaga załączenia    

      właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego. 

 Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki  

i inne dokumenty, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji. 

 Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez 

zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych 

dokumentach. 

 Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/ 

osób podpisującej ofertę. 

 Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający 

możliwości dekompletacji zawartości oferty.                                                       

2. Sposób zaadresowania oferty: 

 Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie/opakowaniu w sposób 

gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność 

do terminu otwarcia ofert.  

 Koperta / opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do zamawiającego na 

adres podany w punkcie 1 niniejszej specyfikacji i opatrzone nazwą, dokładnym adresem 

wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący: „Oferta – usługa obsługi maszyn 

leśnych harwester/forwarder,, - nie otwierać przed 12 czerwca 2013, godz. 12 
00

” 
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 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego 

oznakowania koperty / opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji. 

XI. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert: 

1. Oferty należy składać do dnia: 12 czerwca   2013r do godz. 12
00

 

    w siedzibie zamawiającego: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w 

Garbatce Letnisko –    Sekretariat Szkoły. 

2. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 

Zmiana, jak i wycofanie oferty, wymagają zachowania formy pisemnej. 

3. Oferty zostaną otwarte dnia: 12. czerwca 2013r o  godz. 12
30  

    w siedzibie zamawiającego: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego  

    w Garbatce – Letnisko   Pokój nr 12 

     XII.   Opis sposobu obliczenia ceny:  
- Cena stanowi wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą zamawiający jest 

obowiązany zapłacić Wykonawcy za usługę. W cenie uwzględnia się podatek od towarów  

i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru  

( usługi ) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym. 

 - Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane  

z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego. 

- Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo  

i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  

- Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu ofertowym" 

stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy  

wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu 

oceny ofert: 
1. Kryteria oceny ofert - zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do 

szczegółowego rozpatrywania, jeżeli: 

1.1. oferta, spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją, 

1.2. oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie, 

1.3. wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego.  

2. Kryteria oceny ofert - stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi 

podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych 

warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie każdego kryterium. 

3. Za parametry najkorzystniejsze w danym kryterium, oferta otrzyma maksymalną ilość 

punktów ustaloną w poniższym opisie, pozostałe będą oceniane odpowiednio - 

proporcjonalnie do parametru najkorzystniejszego, wybór oferty dokonany zostanie na 

podstawie opisanych kryteriów i ustaloną punktację: punktacja 0-100 (100%=100pkt). 

4. Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria 

oceny ofert przedstawione poniżej:  
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Nazwa kryterium                           Waga kryterium 

CENA                                                    100% 
 

5. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w każdym kryterium 

otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom, wypełniającym wymagania 

kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba 

punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.  

  

Zastosowane wzory do obliczenia punktowego: 
 

Nazwa kryterium                               Wzór                                              Sposób oceny 
 

Cena                 cena oferty najtańszej x 100    maksymalizacja 

                                                 cena oferty badanej 

6. Wynik - oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych 

punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty 

zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia 

zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów. 

7. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru 

najkorzystniejszej spośród ofert uznanych za ważne.  

XIV. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po 

wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego: 
1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem 

postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie. 

2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę. 

3. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi Wykonawców 

podając w szczególności: 

1) nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz uzasadnienie jej 

wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz  

z punktacją przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

2) uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia wykonawców, jeżeli takie będzie miało 

miejsce,  

3) uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia ofert, jeżeli takie będzie miało miejsce. 

4) terminie po upływie, którego możliwe będzie zawarcie umowy. 

4. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie: 

1) zamieszczone w siedzibie Zamawiającego poprzez wywieszenie informacji na tablicy 

ogłoszeń, 

2) zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego – www.projekt.drzewna.com 
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5. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający 

zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców, którzy: 

1) ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed 

upływem terminu składania ofert, 

2) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania 

ofert podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

6. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający na wniosek 

wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadomi o wszczęciu kolejnego 

postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam 

przedmiot zamówienia. 

7. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej zgodnie z rt.94 ust.1 lub art.94 ust.2 

z zastrzeżeniem art.183 ustawy Prawo zamówień publicznych: 

- w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 

najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 

27 ust. 2, albo 15 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób - w przypadku zamówień, 

których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na 

podstawie art. 11 ust.8; 

-  nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej 

oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo 10 

dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób - w przypadku zamówień, których wartość jest 

mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. 

8. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę. 

9. W przypadku, gdy okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał 

się od zawarcia umowy zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród 

pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzi jedna  

z przesłanek unieważnienia postępowania.                                          

XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 
Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

XVI.  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do 

treści zawieranej umowy: 
Postanowienia umowy zawarto we: 

- wzorze umowy, który stanowi załącznik numer 4 niniejszej specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. 

Złożenie oferty na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 niniejszej specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia) będzie równoznaczne z akceptacją warunków umowy przedstawionych 

we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 niniejszej specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. 

 XVII. Unieważnienie postępowania. 
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        1. Zamawiający unieważni postępowanie w całości lub w części w przypadkach określonych w 

art. 93 ust. l i 1a ustawy. 

2. O unieważnieniu postępowania zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich 

wykonawców, którzy: 

a) ubiegali się o udzielenie zamówienia- w przypadku unieważnienia postępowania przed 

terminem składania ofert 

            b) złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania 

ofert  

      - podając uzasadnienie faktyczne i prawne 

XVIII.    Pouczenie o środkach ochrony prawnej: 
Wykonawcom a także innym osobom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia 

oraz ponieśli lub mogli ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów 

ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI Prawa zamówień 

publicznych – Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku z póź. zmianami 

XIX.  Postanowienia końcowe: 
1. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu postępowania, ofert od 

chwili ich otwarcia w trakcie prowadzonego postępowania za wyjątkiem dokumentów 

stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 

zastrzeżonych przez uczestników postępowania. 

2. Udostępnienie dokumentów odbywać się będzie wg poniższych zasad: 

- zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku, 

- zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów,  

- udostępnienie dokumentów odbywać się będzie w obecności pracownika zamawiającego, 

- wykonawca nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać treści złożonych ofert, za pomocą 

urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu, 

- udostępnienie może mieć miejsce w siedzibie zamawiającego oraz w czasie godzin jego pracy    

  – urzędowania. 

3. Na wniosek wykonawcy zamawiający prześle kopię protokołu lub załączników pocztą, 

faksem, z zastrzeżeniem, że jeżeli z przyczyn technicznych przesłanie dokumentów będzie 

znacząco utrudnione zamawiający poinformuje o tym wykonawcę oraz wskaże sposób, w jaki 

mogą one być udostępnione.  

4. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień 

publicznych, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie protokołu postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego oraz Kodeks Cywilny.   

6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
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XX.  Załączniki składające się na integralną część specyfikacji: 

 

Załączniki do SIWZ 

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy do SWIZ nr 1 

Załącznik nr 1A -  Formularz ofertowy do SWIZ nr 2 

Załącznik nr 2 –  Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 

Prawa zamówień publicznych 

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 

zamówienia z art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych 

Załącznik nr 4 – Wzór umowy 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia zatwierdzono dnia 27.05.2013r 

 

                                                                           ZAMAWIAJĄCY 

 

        Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych  

        im. Jana Kochanowskiego  

        w Garbatce - Letnisko  

        Tel. (048) 6210047 
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Załącznik Nr 1                               Garbatka Let. data. 27.05.2013r 

Nr  sprawy ZSP 119/272/1/2013  

Nr ogłoszenia 90461-2013 

FORMULARZ   OFERTOWY do SWIZ nr 1  

 
       Usługa obsługi maszyn leśnych  - FORWARDER 

  

Nazwa Wykonawcy: 

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

Adres Wykonawcy: 

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

NIP………………………………………..REGON……………………………………… 

Nr telefonu:................................................  Nrfaksu:.......................................................... 
 .    

Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z wymaganiami specyfikacji istotnych warunków zamówienia i za cenę 

przedstawioną poniżej 

 

 

Lp. 

 

Nazwa  

Liczba 

 

Cena za  1  

Ucznia  

 

Cena danej usługi w skali całego 

zamówienia ( liczba osób x cena za 

osobę) 

1. 
USŁUGA SZKOLENIOWA – 

FORWARDER    
3 

  

 

2. 
WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA (suma wartości brutto poszczególnych 

usług) 

 

 

Kwota brutto przypadająca na jednego uczestnika kursu  …………………………………. 
słownie:………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………….……………………………………….     

Łączna kwota  brutto zamówienia…………………………………………………………  
słownie:…………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………….……………………………………….. 

      

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

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

        /podpis Wykonawcy/ 
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Załącznik Nr 1A                            Garbatka Let. data. 27.05.2013r 

 Nr sprawy ZSP 119/272/1/2012  

Nr ogłoszenia 90461-2013 

 

FORMULARZ   OFERTOWY do SWIZ nr 2  

 
       Usługa obsługi maszyn leśnych  - HARWESTER 

  

Nazwa Wykonawcy: 

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

Adres Wykonawcy: 

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

NIP……………………………………….. REGON……………………………………… 

 

Nr telefonu:................................................  Nr faksu:.......................................................... 
 .    

Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z wymaganiami specyfikacji istotnych warunków zamówienia i za cenę 

przedstawioną poniżej 

 

 

Lp. 

 

Nazwa  

Liczba 

 

Cena za  1  

Ucznia  

 

Cena danej usługi w skali całego 

zamówienia ( liczba osób x cena za 

osobę) 

1. 
USŁUGA SZKOLENIOWA – 

HARWESTER   
3 

  

 

2. 
WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA (suma wartości brutto poszczególnych 

usług) 

 

 

Kwota brutto przypadająca na jednego uczestnika kursu  …………………………………. 
słownie:………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………….……………………………………….     

Łączna kwota  brutto zamówienia…………………………………………………………  
słownie:…………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………….……………………………………….. 

      

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

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

        /podpis Wykonawcy/ 
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Załącznik Nr 2                .........................dnia................... 

Nr  sprawy ZSP 119/272/1/2012  

Nr ogłoszenia 90461-2013 

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

  Przystępując do postępowania o zamówienie publiczne na ,, usługę 

szkoleniową z zakresu obsługi maszyn leśnych forwarder/harwester,,  
 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
    Podać nazwę firmy i adres Wykonawcy 

 

Oświadczam, że spełniam warunki zawarte w. Art. 22 ust. 1  

Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz. U.  

z 2010 r. Nr 113, poz. 759z póź. zm.) 

 

1. posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

2. posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie; 

3. dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi 

do wykonania zamówienia; 

4. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte 

wykonanie zamówienia 

 

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

       /podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy/ 

 
Podpisuje każdy Wykonawca składający ofertę 
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższy dokument podpisują wszyscy Wykonawcy  lub 
Pełnomocnik w imieniu wszystkich Wykonawców. 
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Załącznik Nr 3                             .........................dnia.................... 

Nr  sprawy ZSP 119/272/1/2012  

Nr ogłoszenia 90461-2013 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY, ŻE NIE PODLEGA WYKLUCZENIU 

 Z POSTĘPOWANIA 

 

Przystępując do postępowania o zamówienie publiczne na   ,, usługę szkoleniową 

z zakresu obsługi maszyn leśnych forwarder/harwester,,  

 

 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
    Podać nazwę firmy i adres Wykonawcy 

 

 

 

  Oświadczam, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie 

zamówienia z przyczyn określonych w art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z 

późniejszymi zmianami), 
 

 
 
 
 
 

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

       /podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy/ 
 

Podpisuje każdy Wykonawca składający ofertę 
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższy dokument podpisują wszyscy Wykonawcy  
ubiegający się o zamówienie. 
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Załącznik Nr  4                     Garbatka Letnisko ………dnia …….. 

Nr  sprawy ZSP 119/272/1/2012  

Nr ogłoszenia 90461-2013 

 

WZÓR UMOWY 

 
   UMOWA NR ……./POKL/II 

W SPRAWIE  USŁUGI DOTYCZĄCEJ 

Kursu  Forwardera  

zawarta w dniu ………………… w Garbatce Letnisko  pomiędzy: 

 

Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce Letnisko, Ul. H. 

Lewandowicz 4, 26-930 Garbatka Letnisko NIP 812-181-93-35 

reprezentowanym przez Pana Mirosława Dziedzickiego - Dyrektora Szkoły 

zwanym dalej „Zamawiającym” 

a  

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

……… 

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

w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, strony zawierają umowę  

w sprawie zamówienia publicznego, przeprowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych –  Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zmianami. 

o następującej treści: 

 

§ 1 
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1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dwutygodniowa kompleksowa usługa dotycząca 

organizacji i przeprowadzenia kursu forwardera  dla 3 uczniów ZSP w Garbatce Letnisko 

uczestniczących w projekcie pt. ,, Wyższe kwalifikacje – lepszy strat zawodowy” Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego. 

2. Kurs obejmuje : 88 godzin zegarowych w tym zajęcia teoretyczne 40 godzin, zajęcia 

praktyczne 48 godzin 

 

3. Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia: 

a) ……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

4. Miejsce przeprowadzenia kursu – zajęcia teoretyczne : 

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

zajęcia praktyczne teren: …………………………………………………………………. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do : 

a) Zorganizowania pełnego wyżywienia dla 3 uczestników projektu w trakcie realizacji 

usługi o której mowa w pkt.1 

b) Zorganizowania zakwaterowania dla 3 uczestników projektu w trakcie realizacji usługi o 

której mowa w pkt.1 

c) Zorganizowania transportu zbiorowego na zajęcia teoretyczne i praktyczne dla 3 

uczestników projektu w trakcie realizacji usługi o której mowa w pkt.1  

6. Termin realizacji usługi, o której mowa w ust.1: lipiec- sierpień 2013r. 

     § 2  

1. Wykonawca opracuje szczegółowy program nauczania z podziałem na ilości godzin w 

ramach poszczególnej tematyki zajęć określonej § 1 ust.3 i przedłoży Zamawiającemu w 

ciągu dwóch dni od podpisania umowy. 

2. Wykonawca przeprowadzi zajęcia teoretyczne i praktyczne zgodnie ze sporządzonym 

przez Wykonawcę harmonogramem, który zostanie ustalony wspólnie   

z Zamawiającym. Harmonogram oznakowany będzie logotypami POKL oraz informacją, 
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że Projekt jest współfinansowany przez UE w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego.  

3. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić uczestnikom kursu: ubezpieczenie NNW, sprzęt 

niezbędny do realizacji kursu oraz materiały szkoleniowe. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania egzaminu końcowego ze zdobytej 

wiedzy. 

5. Wykonawca zapewni realizację kursu w sposób rzetelny, tak aby jak największa liczba 

uczestników zdała egzamin z pozytywnym skutkiem. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia kursu z należytą starannością, zgodnie 

z zasadami współczesnej wiedzy i obowiązującymi przepisami. 

7. Zamawiający wymaga, aby zajęcia były przeprowadzone przez wykładowców 

posiadających zasób wiedzy, doświadczenie zawodowe, i przygotowanie dydaktyczne 

potwierdzone dokumentami kwalifikacyjnymi. 

8. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić następującą dokumentację przebiegu kursu: 

a. Program nauczania 

b. Listy obecności zajęć teoretycznych i praktycznych, dziennik zajęć edukacyjnych 

zawierający: listę uczestników, wymiar godzin zajęć edukacyjnych, tematy zajęć 

edukacyjnych. 

9. Wykonawca zobowiązuje się udzielać na żądanie Zamawiającego informacji dotyczących 

stanu realizacji przedmiotu zamówienia ( frekwencja na zajęciach) 

10. Wykonawca zobowiązany jest wydać uczestnikom kursu zaświadczenie potwierdzające 

ukończenie kursu stanowiące załącznik nr 5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki 

z dnia 11 stycznia 2012r w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych  

( ustawa z dnia 19 sierpnia 2011r Dz. U. 2011 nr 205 poz.1206) wraz z logotypami Unii 

Europejskiej i  informacją, że ,, Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze 

środków europejskiego funduszu społecznego realizowanego w ramach programu 

POKL” Wzór zaświadczenia Wykonawca prześle zamawiającemu do akceptacji. 

11. Wykonawca wraz z fakturą dostarcza dokumentację z przebiegu kursu: 

Dziennik zajęć –  kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem 
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Listy obecności – kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem 

Potwierdzenie odbioru materiałów szkoleniowych 

Potwierdzenie odbioru zaświadczeń  

Protokół z przebiegu egzaminu z zajęć teoretycznych i praktycznych  

Dokumentację fotograficzną z zajęć praktycznych – w formie elektronicznej  

( na płycie CD)  

13. Wykonawca pisemnie informuje  Zamawiającego o wszelkich planowanych zmianach  

     w harmonogramach zajęć z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem. 

14. W przypadkach odwołania zajęć z przyczyn niezależnych od Wykonawcy 

     –    informowania o odwołaniu zajęć najpóźniej w dniu zaistnienia okoliczności. 

§ 3 

     Wykonawca zobowiązuje się również do: 

 Poddania się kontroli przeprowadzonej przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania 

Programów Unijnych jako Instytucji Pośredniczącej II stopnia oraz inne uprawnione 

podmioty w zakresie prawidłowości realizacji projektu pt. ,, Wyższe kwalifikacje – lepszy 

start zawodowy” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.  

 Przechowywania oryginalnych dokumentów związanych z realizacją usługi będącej 

przedmiotem zamówienia do 31.12.2020 r. w sposób zapewniający dostępność, poufność i 

bezpieczeństwo. Jednostki kontrolujące przedmiot umowy winny mieć dostęp 

do dokumentacji w zakresie przeprowadzonego szkolenia będącego przedmiotem umowy.  

 W przypadku konieczności przedłużenia terminu, o którym mowa w ust. 2 niniejszego 

paragrafu, Zamawiający powiadomi o tym pisemnie Wykonawcę przed upływem terminu, o 

którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu. 

 Wykonawca zapewni kontrolującym prawo wglądu we wszystkie dokumenty związane z 

realizacją kompleksowej usługi szkoleniowej przez cały okres ich przechowywania, tj. do 

dnia 31.12.2020r. 

 Przedstawiania na pisemne wezwanie Zamawiającego wszelkich informacji i wyjaśnień 

związanych z kursem , w terminie określonym w wezwaniu. 

§ 4 
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Zamawiający zobowiązuje się do: 

1. Dokonania naboru uczestników na kurs, o których mowa w § 1 ust. 1. 

2. Zamawiający zastrzega sobie jednocześnie możliwość dokonywania zmian osobowych  

wśród uczestników zajęć  w terminie 3 dni od daty rozpoczęcia zajęć. 

1. Osoba odpowiedzialna za wykonanie niniejszej umowy ze strony Wykonawcy  

………………………………………………. 

2. Osoba odpowiedzialna za wykonanie niniejszej umowy ze strony Zamawiającego  

Edyta Ślipska - Koordynator projektu. 

§ 5 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 Wykonawcy przysługuje 

wynagrodzenie brutto  w kwocie  ………………………………………………………………. 

Koszt jednostkowy brutto  przypadający na kurs forwardera ………………………………..                  

Słownie:…………………………………………………………………………………………….                                                                               

Zapłata należności nastąpi po realizacji usługi będącej przedmiotem umowy, przelewem na 

konto Wykonawcy nr ………………………………………………………………………….   

prowadzone przez ……………………….. ………………………………………………………                                                                      

w ciągu 30 dni od dnia otrzymania faktury. 

2. Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie spełnienie wszystkich warunków 

określonych w § 1 oraz 2 niniejszej umowy. 

3. W przypadku braku środków na rachunku bankowym, Zamawiający zastrzega sobie 

możliwość zapłaty za usługę w terminie późniejszym bez ustawowych odsetek za zwłokę. 

4. Zamawiający nie jest płatnikiem podatku VAT, upoważnia Wykonawcę do wystawienia 

faktury bez jego podpisu. 

5. Numer identyfikacji podatkowej Zamawiającego NIP: 812-181-93-35 

6.  Numer identyfikacji podatkowej Wykonawcy NIP:…………………………………………… 

 

§ 6 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo: 
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a) dokonywania kontroli w każdym czasie trwania zajęć  w zakresie realizacji programu 

kursu forwardera,  

b) dokonywania kontroli w każdym czasie trwania zajęć w zakresie przebiegu  

i efektywności zajęć oraz frekwencji uczestnika tych zajęć, 

c) dokonywania kontroli w każdym czasie trwania zajęć w zakresie prowadzenia tych 

zajęć przez osoby  wskazane przez Wykonawcę w Załączniku Nr 2 do niniejszej 

umowy, 

d) do uczestnictwa w końcowym egzaminie wewnętrznym, jeżeli dotyczy. 

2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w trakcie realizacji usługi szkoleniowej 

Zamawiający określi w formie pisemnej uchybienia oraz termin ich usunięcia . 

3. Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 2 Wykonawca prześle do Zamawiającego 

pisemną informację o sposobie usunięcia wskazanych uchybień. 

4. Nie usunięcie stwierdzonych uchybień we wskazanym terminie może spowodować 

rozwiązanie zawartej umowy w trybie natychmiastowym. 

§ 7 

1. Osoby uczestniczące w wykonaniu zamówienia określa Załącznik Nr 2 do niniejszej 

umowy. 

2. W przypadku konieczności zmiany kadry dydaktycznej określonej w Załączniku Nr 2 do 

niniejszej umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest 

do poinformowania Zamawiającego na piśmie o przyczynach tych zmian i uzyskania zgody 

Zamawiającego. Zmiana ta wymaga formy aneksu do umowy. 

§ 8 

1. Strony ustanawiają odpowiedzialność stron za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

Umowy w formie kar umownych. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,3% wynagrodzenia 

określonego w § 5 ust.1 za każdy dzień zwłoki w realizacji przedmiotu umowy;   
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b) Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy w wysokości 20% 

wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1. Za niewykonanie umowy rozumie się 

niewykonanie  przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 niniejszej umowy. Za 

nienależyte wykonanie umowy rozumie się nie wywiązanie się Wykonawcy z zapisów § 

2 niniejszej umowy; 

c) z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn występujących po 

stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 5 ust.1. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy 

z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 

5 ust. 1. 

4. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego kary umowne do pełnej 

wysokości na zasadach ogólnych. 

                                                                  § 9 

Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod 

rygorem nieważności takiej zmiany, w postaci Aneksu. 

§ 10 

Umowa niniejsza jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach  

o dostępie do informacji publicznej. 

      § 11 

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży  

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

zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach. 

      § 12 

Ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy podlegają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy 

dla siedziby Zamawiającego. 
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§ 13 

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie stosuje się przepisy: 

1. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych /tekst jednolity – Dz. U.  

z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zmianam./ 

2. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks cywilny /Dz. U. z 1964 Nr 16, poz. 93 z późń. 

zm./      

      § 14 

1. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla 

każdej ze stron. 

2. Integralną część niniejszej umowy stanowią następujące załączniki: 

a) Załącznik Nr 1 – Harmonogram kursu forwardera 

b) Załącznik Nr 2 – Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia 

/kadra dydaktyczna/ 

c) Załącznik Nr 3 - Wzór zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego 

ukończenie kursu forwardera 

d) Załącznik Nr 4– Wzór ankiety dla uczestników kursu  forwardera służącej do oceny zajęć  

e) Załącznik Nr 5 – Zaświadczenie o wpisie  instytucji szkoleniowej do Rejestru Instytucji 

Szkoleniowych 

f) Załącznik Nr 6 – Wykaz uczestników kursu forwardera podlegających zgłoszeniu do 

ubezpieczenia od NNW 

g) Załącznik Nr 7 Informacja na temat miejsca zakwaterowania i wyżywienia uczestników 

kursu. 

 

 

 

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

( pieczęć firmowa Wykonawcy      ( pieczęć firmowa Zamawiającego 

oraz pieczątka imienna       oraz pieczątka imienna i podpis 

i podpis osoby upoważnionej       osoby upoważnionej do reprezentowania 
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do reprezentowania Wykonawcy)      Zamawiającego 

 

 

 

 

 

 

          Załącznik nr 2 do umowy 

 

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia 

 /kadra dydaktyczna/ 

 

Lp. Imię i Nazwisko Kwalifikacje zawodowe 
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         Załącznik nr 6 do umowy 

Wykaz uczestników kursu forwardera podlegających zgłoszeniu do ubezpieczenia od 

NNW 

L.p Imię i Nazwisko Data i miejsce 

urodzenia 

PESEL Adres 

Zamieszkania 

1  

 

   

2  

 

   

3  
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Załącznik Nr  4                     Garbatka Letnisko ………dnia …….. 

Nr  sprawy ZSP 119/272/1/2012  

Nr ogłoszenia 90461-2013 

 

 Wzór Umowy  

 
UMOWA NR ……./POKL/II 

W SPRAWIE  USŁUGI DOTYCZĄCEJ 

Kursu  harwestera  

zawarta w dniu ………………… w Garbatce Letnisko  pomiędzy: 

 

Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce Letnisko, Ul. 

H. Lewandowicz 4, 26-930 Garbatka Letnisko NIP 812-181-93-35 

reprezentowanym przez Pana Mirosława Dziedzickiego - Dyrektora Szkoły 

zwanym dalej „Zamawiającym” 

a  

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

……… 

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

w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, strony zawierają umowę  

w sprawie zamówienia publicznego, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 

zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych –  Dz. U. z 2010 r. Nr 

113, poz. 759 z póź. zmianami. 

o następującej treści: 

 

§ 1 

4. Przedmiotem niniejszej umowy jest dwutygodniowa kompleksowa usługa dotycząca 

organizacji i przeprowadzenia kursu harwestera  dla 3 uczniów ZSP w Garbatce Letnisko 

uczestniczących w projekcie pt. ,, Wyższe kwalifikacje – lepszy strat zawodowy” Programu 
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Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego. 

5. Kurs obejmuje : 88 godzin zegarowych w tym zajęcia teoretyczne 40 godzin, zajęcia 

praktyczne 48 godzin 

 

6. Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia: 

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

7. Miejsce przeprowadzenia kursu – zajęcia teoretyczne : 

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

zajęcia praktyczne teren: …………………………………………………………………. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do : 

d) Zorganizowania pełnego wyżywienia dla 3 uczestników projektu w trakcie realizacji 

usługi o której mowa w pkt.1 

e) Zorganizowania zakwaterowania dla 3 uczestników projektu w trakcie realizacji usługi o 

której mowa w pkt.1 

f) Zorganizowania transportu zbiorowego na zajęcia teoretyczne i praktyczne dla 3 

uczestników projektu w trakcie realizacji usługi o której mowa w pkt.1  

9. Termin realizacji usługi, o której mowa w ust.1: lipiec- sierpień 2013r. 

     § 2  

12. Wykonawca opracuje szczegółowy program nauczania z podziałem na ilości godzin w 

ramach poszczególnej tematyki zajęć określonej § 1 ust.3 i przedłoży Zamawiającemu w 

ciągu dwóch dni od podpisania umowy. 

13. Wykonawca przeprowadzi zajęcia teoretyczne i praktyczne zgodnie ze sporządzonym 

przez Wykonawcę harmonogramem, który zostanie ustalony wspólnie   

z Zamawiającym. Harmonogram oznakowany będzie logotypami POKL oraz informacją, 

że Projekt jest współfinansowany przez UE w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego.  

14. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić uczestnikom kursu: ubezpieczenie NNW, sprzęt 

niezbędny do realizacji kursu oraz materiały szkoleniowe. 
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15. Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania egzaminu końcowego ze zdobytej 

wiedzy. 

16. Wykonawca zapewni realizację kursu w sposób rzetelny, tak aby jak największa liczba 

uczestników zdała egzamin z pozytywnym skutkiem. 

17. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia kursu z należytą starannością, zgodnie 

z zasadami współczesnej wiedzy i obowiązującymi przepisami. 

18. Zamawiający wymaga, aby zajęcia były przeprowadzone przez wykładowców 

posiadających zasób wiedzy, doświadczenie zawodowe, i przygotowanie dydaktyczne 

potwierdzone dokumentami kwalifikacyjnymi. 

19. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić następującą dokumentację przebiegu kursu: 

c. Program nauczania 

d. Listy obecności zajęć teoretycznych i praktycznych, dziennik zajęć edukacyjnych 

zawierający: listę uczestników, wymiar godzin zajęć edukacyjnych, tematy zajęć 

edukacyjnych. 

20. Wykonawca zobowiązuje się udzielać na żądanie Zamawiającego informacji dotyczących 

stanu realizacji przedmiotu zamówienia ( frekwencja na zajęciach) 

21. Wykonawca zobowiązany jest wydać uczestnikom kursu zaświadczenie potwierdzające 

ukończenie kursu stanowiące załącznik nr 5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki 

z dnia 11 stycznia 2012r w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych  

( ustawa z dnia 19 sierpnia 2011r Dz. U. 2011 nr 205 poz.1206) wraz z logotypami Unii 

Europejskiej i  informacją, że ,, Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze 

środków europejskiego funduszu społecznego realizowanego w ramach programu 

POKL” Wzór zaświadczenia Wykonawca prześle zamawiającemu do akceptacji. 

22. Wykonawca wraz z fakturą dostarcza dokumentację z przebiegu kursu: 

Dziennik zajęć –  kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem 

Listy obecności – kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem 

Potwierdzenie odbioru materiałów szkoleniowych 

Potwierdzenie odbioru zaświadczeń  

Protokół z przebiegu egzaminu z zajęć teoretycznych i praktycznych  
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Dokumentację fotograficzną z zajęć praktycznych – w formie elektronicznej  

( na płycie CD)  

15. Wykonawca pisemnie informuje  Zamawiającego o wszelkich planowanych zmianach  

     w harmonogramach zajęć z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem. 

16. W przypadkach odwołania zajęć z przyczyn niezależnych od Wykonawcy 

     –    informowania o odwołaniu zajęć najpóźniej w dniu zaistnienia okoliczności. 

§ 3 

     Wykonawca zobowiązuje się również do: 

 Poddania się kontroli przeprowadzonej przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania 

Programów Unijnych jako Instytucji Pośredniczącej II stopnia oraz inne uprawnione 

podmioty w zakresie prawidłowości realizacji projektu pt. ,, Wyższe kwalifikacje – lepszy 

start zawodowy” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.  

 Przechowywania oryginalnych dokumentów związanych z realizacją usługi będącej 

przedmiotem zamówienia do 31.12.2020 r. w sposób zapewniający dostępność, poufność i 

bezpieczeństwo. Jednostki kontrolujące przedmiot umowy winny mieć dostęp 

do dokumentacji w zakresie przeprowadzonego szkolenia będącego przedmiotem umowy.  

 W przypadku konieczności przedłużenia terminu, o którym mowa w ust. 2 niniejszego 

paragrafu, Zamawiający powiadomi o tym pisemnie Wykonawcę przed upływem terminu, o 

którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu. 

 Wykonawca zapewni kontrolującym prawo wglądu we wszystkie dokumenty związane z 

realizacją kompleksowej usługi szkoleniowej przez cały okres ich przechowywania, tj. do 

dnia 31.12.2020r. 

 Przedstawiania na pisemne wezwanie Zamawiającego wszelkich informacji i wyjaśnień 

związanych z kursem , w terminie określonym w wezwaniu. 

§ 4 

Zamawiający zobowiązuje się do: 

3. Dokonania naboru uczestników na kurs, o których mowa w § 1 ust. 1. 
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4. Zamawiający zastrzega sobie jednocześnie możliwość dokonywania zmian osobowych  

wśród uczestników zajęć  w terminie 3 dni od daty rozpoczęcia zajęć. 

3. Osoba odpowiedzialna za wykonanie niniejszej umowy ze strony Wykonawcy  

………………………………………………. 

4. Osoba odpowiedzialna za wykonanie niniejszej umowy ze strony Zamawiającego  

Edyta Ślipska - Koordynator projektu. 

§ 5 

7. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 Wykonawcy przysługuje 

wynagrodzenie brutto  w kwocie  ………………………………………………………………. 

Koszt jednostkowy brutto  przypadający na kurs harwestera ………………………………..                  

Słownie:…………………………………………………………………………………………….                                                                               

Zapłata należności nastąpi po realizacji usługi będącej przedmiotem umowy, przelewem na 

konto Wykonawcy nr ………………………………………………………………………….   

prowadzone przez ……………………….. ………………………………………………………                                                                      

w ciągu 30 dni od dnia otrzymania faktury. 

8. Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie spełnienie wszystkich warunków 

określonych w § 1 oraz 2 niniejszej umowy. 

9. W przypadku braku środków na rachunku bankowym, Zamawiający zastrzega sobie 

możliwość zapłaty za usługę w terminie późniejszym bez ustawowych odsetek za zwłokę. 

10. Zamawiający nie jest płatnikiem podatku VAT, upoważnia Wykonawcę do wystawienia 

faktury bez jego podpisu. 

11. Numer identyfikacji podatkowej Zamawiającego NIP: 812-181-93-35 

12.  Numer identyfikacji podatkowej Wykonawcy NIP:…………………………………………… 

 

§ 6 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo: 

e) dokonywania kontroli w każdym czasie trwania zajęć  w zakresie realizacji programu 

kursu harwestera,  
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f) dokonywania kontroli w każdym czasie trwania zajęć w zakresie przebiegu  

i efektywności zajęć oraz frekwencji uczestnika tych zajęć, 

g) dokonywania kontroli w każdym czasie trwania zajęć w zakresie prowadzenia tych 

zajęć przez osoby  wskazane przez Wykonawcę w Załączniku Nr 2 do niniejszej 

umowy, 

h) do uczestnictwa w końcowym egzaminie wewnętrznym, jeżeli dotyczy. 

5. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w trakcie realizacji usługi szkoleniowej 

Zamawiający określi w formie pisemnej uchybienia oraz termin ich usunięcia . 

6. Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 2 Wykonawca prześle do Zamawiającego 

pisemną informację o sposobie usunięcia wskazanych uchybień. 

7. Nie usunięcie stwierdzonych uchybień we wskazanym terminie może spowodować 

rozwiązanie zawartej umowy w trybie natychmiastowym. 

§ 7 

3. Osoby uczestniczące w wykonaniu zamówienia określa Załącznik Nr 2 do niniejszej 

umowy. 

4. W przypadku konieczności zmiany kadry dydaktycznej określonej w Załączniku Nr 2 do 

niniejszej umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest 

do poinformowania Zamawiającego na piśmie o przyczynach tych zmian i uzyskania zgody 

Zamawiającego. Zmiana ta wymaga formy aneksu do umowy. 

§ 8 

5. Strony ustanawiają odpowiedzialność stron za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

Umowy w formie kar umownych. 

6. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,3% wynagrodzenia 

określonego w § 5 ust.1 za każdy dzień zwłoki w realizacji przedmiotu umowy;   

b) Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy w wysokości 20% 

wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1. Za niewykonanie umowy rozumie się 

niewykonanie  przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 niniejszej umowy. Za 
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nienależyte wykonanie umowy rozumie się nie wywiązanie się Wykonawcy z zapisów § 

2 niniejszej umowy; 

c) z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn występujących po 

stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 5 ust.1. 

7. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy 

z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 

5 ust. 1. 

8. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego kary umowne do pełnej 

wysokości na zasadach ogólnych. 

                                                                  § 9 

Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod 

rygorem nieważności takiej zmiany, w postaci Aneksu. 

§ 10 

Umowa niniejsza jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach  

o dostępie do informacji publicznej. 

      § 11 

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży  

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

zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach. 

      § 12 

Ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy podlegają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy 

dla siedziby Zamawiającego. 

§ 13 

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie stosuje się przepisy: 

3. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych /tekst jednolity – Dz. U.  

z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zmianam./ 
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4. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks cywilny /Dz. U. z 1964 Nr 16, poz. 93 z późń. 

zm./      

 

 

      § 14 

3. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla 

każdej ze stron. 

4. Integralną część niniejszej umowy stanowią następujące załączniki: 

h) Załącznik Nr 1 – Harmonogram kursu harwestera 

i) Załącznik Nr 2 – Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia 

/kadra dydaktyczna/ 

j) Załącznik Nr 3 - Wzór zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego 

ukończenie kursu harwestera 

k) Załącznik Nr 4– Wzór ankiety dla uczestników kursu harwestera służącej do oceny zajęć  

l) Załącznik Nr 5 – Zaświadczenie o wpisie  instytucji szkoleniowej do Rejestru Instytucji 

Szkoleniowych 

m) Załącznik Nr 6 – Wykaz uczestników kursu harwestera podlegających zgłoszeniu do 

ubezpieczenia od NNW 

n) Załącznik Nr 7 Informacja na temat miejsca zakwaterowania i wyżywienia uczestników 

kursu. 

 

 

 

 

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

( pieczęć firmowa Wykonawcy      ( pieczęć firmowa Zamawiającego 

oraz pieczątka imienna       oraz pieczątka imienna i podpis 

i podpis osoby upoważnionej       osoby upoważnionej do reprezentowania 

do reprezentowania Wykonawcy)      Zamawiającego 
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          Załącznik nr 2 do umowy 

 

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia 

 /kadra dydaktyczna/ 

 

Lp. Imię i Nazwisko Kwalifikacje zawodowe 
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         Załącznik nr 6 do umowy 

Wykaz uczestników kursu harwestera podlegających zgłoszeniu do ubezpieczenia od 

NNW 

L.p Imię i Nazwisko Data i miejsce 

urodzenia 

PESEL Adres 

Zamieszkania 

1  

 

   

2  

 

   

3  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 


