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Rozdział I
Zamawiający
ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Kampinos
reprezentowana przez:
Wójta Gminy Kampinos
ul. Niepokalanowska 3,
05 - 085 Kampinos,
tel. (022) 725 00 40
fax. (022) 725 04 44
e-mail: urzad@kampinos.pl
NIP: 118-200-43-80,
REGON: 013271306,
Zaprasza do ubiegania się o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego nr: Sprawa nr 271.4.2012 pod nazwą: „Zakup usług edukacyjnych w
roku szkolnym 2012/ 2013 w ramach projektów: „Młodzi Zdolni” inicjatywa
edukacyjna w Kampinosie; „Moja szkoła jest OK !” oraz „Dziecięca akademia
przyszłości” współfinansowanych ze środków UE w ramach EFS, Priorytet IX”

Rozdział II
Tryb udzielenia zamówienia
1.

2.

3.

4.
5.

Postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 euro i mniejszej niż kwoty określone w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na podstawie art. 39 Ustawy Prawo
Zamówień Publicznych
Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39 – 46
Ustawy z dnia 29 stycznia 2004. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 roku, Nr
113, poz. 759 z późn. zm.)
Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r.
Nr 113 poz. 759 ze zm.),
2) Rozporządzenie 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 z późn. zm.),
3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie
średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia
wartości zamówień publicznych (Dz. U. 2011 r. Nr 282, poz. 1650).
4) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie wykazu
usług o charakterze priorytetowym i niepriorytetowym (Dz. U. Nr 12, poz. 68)
W sprawach nieuregulowanych ustawą stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz.93 z późn. zm.)
W zakresie nieuregulowanym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.
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Rozdział III
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1.

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, dydaktyczno –
wyrównawczych, specjalistycznych w Szkole Podstawowej a Kampinosie w ramach
projektów pn.:
 „Młodzi Zdolni” inicjatywa edukacyjna w Kampinosie” współfinansowanego ze
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego nr POKL
1/POKL/9.5/2011 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Projekt IX,
Działanie 9.5.
 „Moja szkoła jest OK !”współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego nr POKL 1/POKL/9.1.2/2012 Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Projekt IX, Działanie 9.1, Poddziałanie
9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do
edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.
 „Dziecięca akademia przyszłości” współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Projekt IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2
Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do
edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

2.

Cel zajęć:
1) Zajęcia mają pomóc uczniom i uczennicom wykazującym problemy w nauce lub
posiadającym orzeczone dysfunkcje.
Miejsca realizacji:
2) Zespół Szkolno – Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie, ul.
Szkolna 5, 05-085 Kampinos.

3.

Forma realizacji usługi:
1) Po obowiązkowych zajęciach dydaktycznych w dni powszednie, tj. od poniedziałku
do piątku oraz w soboty zgodnie z harmonogramem zajęć udostępnionym w Szkole
Podstawowej.
Kwalifikacje prowadzącego zajęcia:
1) Prowadzący musi posiadać kwalifikacje zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych
kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w
których można zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia lub
ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr 50, poz. 400).
2) Prowadzący musi posiadać doświadczenie w prowadzeniu zajęć z dziećmi w wieku
7-12 lat. Minimum 50% nauczycieli zgłoszonych do prowadzenia zajęć musi
posiadać staż pracy pow. 5 lat w placówce edukacyjnej oraz stopień awansu
zawodowego (min. nauczyciel mianowany),
3) Wykonawcy zajęć językowych powinni posiadać kwalifikacje niezbędne do
nauczania języków w szkole. Połowa wykonawców zgłoszonych do prowadzonych
zajęć musi posiadać tytuł magistra filologii lub świadectwo złożonego

4.
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państwowego nauczycielskiego z języka obcego min. CERTIFICATE IN
ADVANCED ENGLISH,
4) Minimum 70% osób wykonujących zamówienie musi posiadać doświadczenie w
pracy przy projekcie współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach EFS
5.

Obowiązki prowadzącego zajęcia:
1) Zapewnienie właściwych zasad promocji i prowadzenia dokumentacji
realizowanych zajęć, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie wytycznymi
krajowymi i unijnymi.
2) Sporządzenie listy obecności uczestników zajęć, na której uczestnicy muszą złożyć
własnoręczny podpis.
3) Sporządzenie miesięcznej karty czasu pracy oraz rachunku do umowy.
4) Przekazywanie wymienionych w punktach 3 i 4 dokumentów do Biura Projektu,
które mieści się w Urzędzie Gminy Kampinos ul. Niepokalanowska 3, 05-085
Kampinos, pokój nr 13.

4.

Zakres prac:

Nazwa zajęć

l.p.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.

Liczba
uczestników

Liczba
godzin

„Młodzi Zdolni” inicjatywa edukacyjna w Kampinosie
Matematyczno- przyrodnicze
45
120
Język angielski
45
120
Język nieniecki
45
60
Moja szkoła jest OK !
Logopedia
80
96
Matematyczno- przyrodnicze
80
128
Język angielski
80
128
Kaligrafia
80
48
Dziecięca akademia przyszłości
Technologia informacyjna i
40
80
komunikacyjna
Matematyczno- przyrodnicze
40
60
Język angielski
40
40
Język niemiecki
40
40
Sportowo- wychowawcze
40
120
Wsparcie psychologiczno- pedagogiczne
40
60

Częstotliwość

4 godz./ tydz.
4 godz./ tydz.
2 godz./ tydz.
Tok indywid.
4 godz./ tydz.
3 godz./ tydz.
2 godz./ tydz.

4 godz./ mies.
3 godz./ mies.
4 godz./ mies.
4 godz./ mies.
6 godz./ mies.
3 godz./ mies.

Wskazane wyżej godziny należy rozumieć jako godz. lekcyjne tj. 45 min.
wymagane szczegółowe kwalifikacje – Rozdział nr VI, ust. 1, pkt. 1 , lit. b
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Wspólny Słownik CPV:
80.10.00.00- 5
80.31.00.00- 0
80.41.00.00- 1

Usługi szkolnictwa podstawowego
Usługi edukacji młodzieży
Różne usługi szkolne

Rozdział IV
Termin wykonania zamówienia
Zamówienie będzie realizowane w okresie:
 projekt „Młodzi Zdolni” inicjatywa edukacyjna w Kampinosie” od 1 października
2012 r. do 30 czerwca 2013 r. z wyłączeniem okresów, w których zgodnie z prawem nie
odbywają się zajęcia szkolne,
 projekt „Moja szkoła jest OK !” od 1 października 2012 r. do 30 czerwca 2013 r. z
wyłączeniem okresów, w których zgodnie z prawem nie odbywają się zajęcia szkolne,
 projekt „Dziecięca akademia przyszłości” od 1 października 2012 r. do 30 czerwca
2013 r. z wyłączeniem okresów, w których zgodnie z prawem nie odbywają się zajęcia
szkolne.

Rozdział V
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania
oceny spełnienia tych warunków
1.

2.

O udzielenie zamówienia publicznego może ubiegać się Wykonawca, który spełnia
wymagania określone w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych
oraz niżej wymienione warunki dotyczące:
1) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2) Posiadania wiedzy i doświadczenia;
3) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonywania zamówienia;
4) Sytuacji ekonomicznej i finansowej;
5) Nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie
przepisów art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z
formułą „spełnia– nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i
oświadczeniach określonych w Rozdziale VI specyfikacji.
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Rozdział VI
Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie maja dostarczyć wykonawcy w
celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu
1.

2.

3.

W celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art.
22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień publicznych Zamawiający żąda następujących
dokumentów:
1) Wykonawca, który będzie prowadził zajęcia powinien posiadać kwalifikacje
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r.
w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia
szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego
wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr 50, poz.
400).
2) Prowadzący musi posiadać doświadczenie w prowadzeniu zajęć z dziećmi w wieku
7-12 lat. Minimum 50% nauczycieli zgłoszonych do prowadzenia zajęć musi
posiadać staż pracy pow. 5 lat w placówce edukacyjnej oraz stopień awansu
zawodowego (min. nauczyciel mianowany),
3) Wykonawcy zajęć językowych powinni posiadać kwalifikacje niezbędne do
nauczania języków w szkole. Połowa wykonawców zgłoszonych do prowadzonych
zajęć musi posiadać tytuł magistra filologii lub świadectwo złożonego państwowego
nauczycielskiego z języka obcego min. CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH,
4) Minimum 70% osób wykonujących zamówienie musi posiadać doświadczenie w
pracy przy projekcie współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach EFS
5) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy,
6) Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie
z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – załącznik nr 1
7) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla
wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wg załącznika nr 3.
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1
ustawy, w postępowaniach określonych w art.. 26 ust. 2 ustawy zamawiający żąda
następujących dokumentów:
1) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.
1 – załącznik nr 2,
2) 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 ofert, w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w tym zakresie
zawarte jest w oświadczeniu wg załącznika nr 2.
Jeżeli wykonawca wykazuje spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1
Prawa zamówień publicznych, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach
8
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4.

5.

6.

7.

8.

określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części
zamówienia, wymaga się przedstawienia w tym celu pisemnego zobowiązania tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z
nich przy wykonywaniu zamówienia.
Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy maja miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Wykonawca składa w
odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo
administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert, z tym, że w przypadku, gdy w miejscu
zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je
dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust 5 pkt 1-6):
1) pkt 2-4) i pkt 6 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzając odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne
i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymaniem w całości wykonania
decyzji właściwego organu,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
2) pkt 5 – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego
miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w
zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy.
Dokumenty, o których mowa w ust. 5 pkt 1 lit a i c oraz pkt 2, powinny być wystawione
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składnia ofert. Dokument, o
którym mowa w ust. 5 pkt 1 lit b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składnia ofert.
Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust.6,
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 miejsca zamieszkania. Przepis ust. 7 stosuje się
odpowiednio.
W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę
mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca
zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
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9.
10.

11.

12.
13.

14.

zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących
przedłożonego dokumentu.
Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem
przez Wykonawcę.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w
przypadku podmiotów, o których mowa w ust. 2, kopie dokumentów dotyczących
odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczone za zgodność z
oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty
Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub buzi
wątpliwości, co do jej prawdziwości.
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenia zamówienia ( w ramach oferty
wspólnej w rozumieniu art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych).
W przypadku, o którym mowa w ust 12 wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Jeżeli oferta wykonawców, o których mowa w ust. 13, została wybrana, zamawiający
żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej
współpracę tych wykonawców.

Rozdział 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.
2.
3.

4.

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia z zastrzeżeniem wyjątków
określonych w ustawie, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.
Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i
Wykonawcy przekazują w formie pisemnej bądź faxem. Strona, która otrzymuje
informacje faxem zobowiązana jest bez wezwania strony przekazującej informacje do
niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania. Za datę powzięcia wiadomości
uważa się dzień, w którym strony postępowania otrzymały informacje za pomocą faksu.
adres: Urząd Gminy Kampinos, ul. Niepokalanowska 3, 05-085 Kampinos,
godziny urzędowania: poniedziałek- piątek od 7:30 do 15:30;
tel. (022) 725 00 40, fax. (022) 725 04 44.
Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu lub poczty
elektronicznej e-mail, przy przekazywaniu następujących dokumentów:
1) pytania i wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ,
2) modyfikacje treści SIWZ,
3) wniosek o wyjaśnienie treści oferty,
4) wniosek o wyjaśnienie i wyjaśnienia dotyczące oświadczeń i dokumentów, o
których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy,
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5.

5) informacja o poprawieniu oczywistych omyłek, o których mowa w art. 87 ust. 2
ustawy PZP ,
6) oświadczenie wykonawcy w kwestii wyrażenia zgody na poprawienie omyłek
rachunkowych, o których mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP,
7) wniosek zamawiającego o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania
ofertą oraz odpowiedź wykonawcy,
8) zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, o wykonawcach, którzy zostali
z postępowania wykluczeni i wykonawcach, których oferty zostały odrzucone,
9) zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.
Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami.
 Paulina Tramecourt pod nr tel. 601 216 501 w sprawach dotyczących strony
technicznej zamówienia.
 Kacper Wiązowski pod nr tel. (022) 725 00 40 wew. 26 w sprawach dotyczących
zapisów formalnych specyfikacji.

Rozdział VIII
Wymagania dotyczące wadium
Zamawiający nie będzie żądał wpłaty wadium.

Rozdział IX
1.
2.

3.
4.

5.

Termin związania ofertą
Wykonawca jest związany ofertą zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt.3 ustawy Prawo zamówień
publicznych, termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin
związania ofertą, z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 2, nie powoduje utraty wadium.
Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym
przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem
nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. 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.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
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Rozdział X
1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.

8.

9.

Opis sposobu przygotowywania ofert.
Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ
i przygotować ofertę zgodnie z wymogami określonymi w specyfikacji.
Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w
formie pisemnej. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.
Oferta nieodpowiadająca treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia podlega
odrzuceniu na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 .
Złożenie większej liczby ofert uzasadnia ich odrzucenie jako niezgodnych z ustawą
(art.89 ust. 1 pkt 1 ).
Jako złożenie większej liczby ofert należy uznać sporządzenie oferty wielowariantowej,
zawierającej kilka propozycji. Za taką należy uznać np. ofertę z dwiema cenami
odnoszącymi się do różnych zakresów prac w ramach jednego postępowania
Na równi ze złożeniem więcej niż jednej oferty należy traktować przypadki, gdy
wykonawca składa jedną ofertę samodzielnie, a drugą wspólnie z innymi podmiotami.
Złożenie oferty może nastąpić za pośrednictwem pełnomocnika. Do złożenia oferty i
uczestniczenia w postępowaniu w sprawie zamówienia publicznego wymagane jest
pełnomocnictwo rodzajowe.
Zakaz składania przez oferenta więcej niż jednej oferty nie sprzeciwia się uprawnieniu
wykonawcy do zmiany lub wycofania oferty i złożenia na to miejsce nowej oferty,
byleby nastąpiło to przed upływem terminu do składania ofert
Oferta oraz wszystkie dokumenty wymagane w niniejszej specyfikacji muszą spełniać
następujące wymagania:
a) Ofertę (formularz ofertowy wraz załącznikami) należy przygotować w języku
polskim w formie pisemnej pod rygorem nieważności,
b) Formularz ofertowy wraz ze wszystkimi załącznikami i dokumentami
sporządzonymi przez Wykonawcę (w tym te złożone na załączonych do SIWZ
wzorach) muszą być podpisane. Za podpisanie uznaje się własnoręczny podpis
osoby (-ób) upoważnionej (-ych) do reprezentowania zgodnie z formą reprezentacji
Wykonawcy określona w dokumencie, właściwym dla jego formy organizacyjnej
wraz z pieczątką imienną. We wszystkich przypadkach gdzie jest mowa o
pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego zapisu treści pieczęci, na
przykład nazwa (firma), adres lub czytelny podpis w przypadku pieczęci imiennej;
c) Druki załączone do SIWZ muszą być przez Wykonawcę wypełnione bez wyjątku
zgodnie ze specyfikacją bez dokonywania w nich zmian przez Wykonawcą.
Zamawiający dopuszcza przepisanie formularza oferty i załączników na
komputerze z zachowaniem ich formy i treści. W przypadkach, gdy jakakolwiek
cześć powyższych dokumentów nie dotyczy wykonawcy wpisuje on „nie dotyczy”.
d) Wszystkie załączniki i dokumenty tworzące ofertę należy złożyć w formie
oryginałów lub kserokopii poświadczonych na każdej zapisanej stronie „za
zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę lub właściwą (-e) osobę (-y)
upoważnioną (-e) do reprezentacji danego Wykonawcy.
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Zaleca się, aby każda strona oferty (formularza ofertowego) wraz załącznikami
była ponumerowana kolejnymi liczbami i by była spięta w całość ( forma zeszytu)
Ewentualne poprawki powinny być naniesione czytelnie i sygnowane podpisem osoby
(-ób) upoważnionej (-ych) do reprezentowania Wykonawcy.
Dokumenty sporządzone w języku obcym, muszą być składane wraz z ich
tłumaczeniem na język polski. Tłumaczenie musi być poświadczone przez osobę (-y)
upoważnioną (-e) do reprezentowania Wykonawcy.
W przypadku gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje
stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 roku, nr 153,
poz. 1503 z późn. zm.), Wykonawca jest zobowiązany nie później niż w terminie
składania ofert, w sposób nie budzący wątpliwość zastrzec, które informacje stanowią
tajemnice przedsiębiorstwa. Brak stosownego zastrzeżenia będzie traktowane jako
jednoznaczna zgoda na wyłączenie całości przekazanych dokumentów i danych do
dokumentacji postępowania oraz ich ujawnienie na zasadach określonych w ustawie.
Wykonawca nie może zastrzec informacji podawanych podczas otwarcia ofert tj. nazwy
(firma) oraz adresu, a także informacji dotyczących ceny i terminu wykonania
zamówienia (art. 86 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych).
Zaleca się, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez
Wykonawcę złożone w oddzielnym opakowaniu (np. w kopercie) z oznakowaniem
„tajemnica przedsiębiorstwa” albo spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych
elementów oferty.
Zaleca się, aby Wykonawca umieścił ofertę w zamkniętym nieprzeźroczystym
opakowaniu zewnętrznym i wewnętrznym, posiadającym oznaczenie
a) opakowanie zewnętrzne (koperta):
e)

10.
11.

12.

13.

ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Kampinos
reprezentowana przez:
Wójta Gminy Kampinos
ul. Niepokalanowska 3,
05 - 085 Kampinos,
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
„Zakup usług edukacyjnych w roku szkolnym 2012/ 2013 w ramach projektów: „Młodzi
Zdolni” inicjatywa edukacyjna w Kampinosie; „Moja szkoła jest OK !” oraz „Dziecięca
akademia przyszłości” współfinansowanych ze środków UE w ramach EFS, Priorytet IX”
Nie otwierać przed dn. 26.09.2012 r.
Przed godz. 10:15

Uwaga !
Nie należy opatrywać koperty zewnętrznej napisami lub symbolami identyfikującymi
wykonawcę
b) opakowanie wewnętrzne ( koperta):
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ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Kampinos
reprezentowana przez:
Wójta Gminy Kampinos
ul. Niepokalanowska 3,
05-085 Kampinos,
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
„Zakup usług edukacyjnych w roku szkolnym 2012/ 2013 w ramach projektów: „Młodzi
Zdolni” inicjatywa edukacyjna w Kampinosie; „Moja szkoła jest OK !” oraz „Dziecięca
akademia przyszłości” współfinansowanych ze środków UE w ramach EFS, Priorytet IX”
Nie otwierać przed dn. 26.09.2012 r.
przed godz. 10:15
NAZWA I ADRES WYKONAWCY:
..………………………………………………………………..……….
(dokładny adres i nazwa)

14.
15.

16.

17.

18.

W przypadku oferty wspólnej należy na opakowaniu wymienić nazwę z określeniem
adresu – siedziby Pełnomocnika,
Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu, na którym ma być
wykonywana usługa, w celu przygotowania oferty i zawarcia umowy na wykonanie
prac objętych zamówieniem. Koszt dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca.
Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść uzyskanych informacji, z
wyjątkiem informacji uzyskanych od Zamawiającego na piśmie.
Przed wyznaczonym przez Zamawiającego terminem składania ofert, Wykonawca
może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że
Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu
oferty.
Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu zostanie przygotowane,
opieczętowane i oznaczone zgodnie z postanowieniami SIWZ, a koperta będzie
oznaczona dodatkowo napisem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
Opakowanie oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostanie otwarte na sesji publicznego
otwarcia ofert przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po
stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty.
Opakowanie oznakowane dopiskiem „WYCOFANIE” zostanie otwarte na sesji
publicznego otwarcia ofert w pierwszej kolejności. Opakowanie z ofertami, których
dotyczy wycofanie nie będę otwierane.
W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia opakowania,
Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej
przedterminowe otwarcie. Oferta taka nie weźmie udziału w postępowaniu.
Oferta zostanie złożona w terminie określonym przez Zamawiającego. Oferta złożona
po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona bez otwierania.
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Rozdział XI
1.

2.

3.

4.
5.

Opis sposobu udzielania wyjaśnień oraz modyfikacja treści SIWZ.
Wyjaśnienia, co do treści SIWZ będą udzielane niezwłocznie zgodnie z art.38 ust.1- 2
ustawy prawo zamówień publicznych, Wykonawca może zwrócić się do
Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami
Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał specyfikacje istotnych
warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz umieszcza na stronie
internetowej www.bip.kampinos.pl,
Zamawiający może zwołać zebranie wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia
wątpliwości dotyczących treści SIWZ na zasadach określonych w art. 38 ust. 3 Ustawy
PZP
W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania
ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę
specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym
przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest
udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.
Szczegółowe zasady, na jakich Zamawiający może dokonać modyfikacji treści SIWZ
wynikają z art. 12a ustawy Prawo zamówień publicznych.
W przypadku modyfikacji w toku postępowania przez zamawiającego specyfikacji
istotnych warunków zamówienia ( art. 38 ust. 4 ) oferta powinna zawierać co najmniej
wszystkie te postanowienia, które wynikają ze zmienionej specyfikacji.

Rozdział XII
Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert, informacje dotyczące jawnej i niejawnej
pracy Komisji Przetargowej oraz zasadach udostępniania dokumentów z postępowania
1.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:
Urząd Gminy Kampinos
ul. Niepokalanowska 3,
05-085 Kampinos,
tel. (022) 725 00 40
fax. (022) 725 04 44
e-mail: urzad@kampinos.pl
w sekretariacie Urzędu Gminy (pokój nr 4),

Do dnia 26.09.2012 r. do godziny 10:00
2.
3.

Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie zostaną niezwłocznie
zwrócone Wykonawcom bez otwierania
Zamawiający przystąpi do publicznego otwarcia ofert:
w siedzibie Zamawiającego
w Urzędzie Gminy Kampinos
przy ul. Niepokalanowskiej 3,
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W pokoju nr 9 (sala konferencyjna)

Dnia 26.09.2012 r. o godzinie 10:15
4.

5.
6.

7.

8.

9.

10.

11.

Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.
Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z
tym że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także
informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i
warunków płatności zawartych w ofertach.
Informacje, o których mowa w ust. 3 i 4, przekazuje się niezwłocznie wykonawcom,
którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek. Ta czynność kończy część
jawną posiedzenia Komisji Przetargowej.
Podczas niejawnego posiedzenia Komisji Przetargowej oferty zostaną sprawdzone pod
względem formalnym.
Informacje dotyczące przebiegu sprawdzania, wyjaśnienia, oceny oraz porównywania
ofert, dotyczące wyboru Wykonawcy nie zostaną ujawnione do momentu ogłoszenia
nazwy wybranego Wykonawcy (wyboru najkorzystniejszej oferty).
Przed oceną ofert Zamawiający sprawdzi formalną stronę uczestnictwa Wykonawcy w
postępowaniu i określi czy z każda z ofert spełnia wymagane warunki określone w
SIWZ, czy została ona prawidłowo podpisana oraz czy jest zgodna z wymaganiami
przedstawionymi w materiałach przetargowych.
Od czasu otwarcia ofert do czasu zawarcia umowy Wykonawca może skontaktować się
z Zamawiającym, z zachowaniem zasady pisemności.
Przy sprawdzaniu, ocenie i porównywaniu ofert Zamawiający może żądać od
Wykonawców wyjaśnień, dotyczących treści złożonych ofert. Prośba o wyjaśnienie
oraz odpowiedź powinny być składane z zachowaniem pisemności postępowania.
Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji
dotyczących złożonej oferty.
W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między
zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z
zastrzeżeniem art. 87 ust. 1a i 2 ustawy, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
Protokół z postępowania wraz z załącznikami (tj. oferty, opinie biegłych, oświadczenia,
zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez Zamawiającego i
Wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego) jest jawny. Załączniki
do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub
unieważnieniu postępowania, z tym, że oferty są jawne od chwili ich otwarcia.
Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, o odniesieniu, do których
Wykonawca nie później niż składając ofertę zastrzegł, że nie mogą być one
udostępnione innym uczestnikom postępowania.
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Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia
Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
1) Wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres Wykonawcy,
którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo
imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców,
którzy złożyli oferty a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium
oceny ofert i łączną punktację,
2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i
prawne,
3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia,
podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
4) Terminach, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w
sprawie zamówienia publicznego może być zawarta
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje, o
których mowa w ust. 13 pkt 1), na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym
w swojej siedzibie.
13.

Rozdział XIII
Opis sposobu obliczania ceny oraz opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się
kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu
oceny ofert
1.
Przed obliczeniem ceny oferty Wykonawca zobowiązany jest dokładnie i szczegółowo
zapoznać się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia,
2.
Cenę za wykonanie zamówienia objętego przedmiotowym postępowaniem należy
przedstawić na formularzu ofertowym załączony do niniejszej specyfikacji.
3.
Ofertowa cena brutto musi obejmować wynagrodzenie za wszystkie obowiązki
przyszłego Wykonawcy, niezbędne do zrealizowania zamówienia i powinna być podana
w poziomie cen z okresu złożenia oferty. W cenie będą zawarte wszelkie cła, podatki i
inne należności płatne przez Wykonawcę. W cenie należy również ująć między innymi
koszty uzyskania niezbędnych badań i prób niezbędnych do realizacji i odbioru
przedmiotu umowy, ekspertyz, opinii,
Cena ofertowa powinna obejmować koszty wszystkich robót. Dodatkowo powinna
obejmować także między innymi koszty utrzymania, dozoru i ubezpieczenia budowy,
koszty uporządkowania placu budowy, koszty pośrednie.
Dla potrzeb obliczenia wartości zamówienia (ceny wykonania zamówienia)
Wykonawca obowiązany jest przygotować kosztorys ofertowy przy zastosowaniu
przyjętej przez siebie bazy normatywnej do kosztorysowania po doliczeniu podatku
VAT. Wykonawca zobowiązany jest przygotować kosztorys ofertowy zgodnie z
wzorem przedstawionym przez Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszystkie pozycje robót opisanych w
przedmiarze robót. Pozycje, przy których nie zostaną podane ceny za ich wykonanie
(niewypełnione pozycje przedmiaru przez Wykonawcę), nie będą dodatkowo opłacone
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4.

5.

po wykonaniu prac, gdyż Zamawiający przyjmuje, że ich koszt został pokryty przez
inne ceny podane w przedmiarze robót.
Zaleca się, aby Wykonawca zamierzający stosować upust do ceny wykonania
zamówienia w stosunku do wykonanej wyceny prac kosztorysem ofertowym,
wkalkulował ten upust w ceny jednostkowe poszczególnych pozycji kosztorysowych,
wnosząc stosowna uwagę o zastosowaniu upustu podając oferowana cenę
uwzględniająca ten upust.
Cenę oferty należy podać w ZŁOTYCH POLSKICH. Podanie ceny w inny sposób
spowoduje odrzucenie oferty. Do cenie netto należy doliczyć podatek VAT w
określonej właściwymi przepisami prawa wysokości. Wszystkie wartości zamówienia
określone przez Wykonawcę muszą być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku.
Kryterium oceny ofert i znaczenie kryterium:
Oferty będą oceniane na podstawie następujących kryteriów:
Najniższa cena, waga kryterium 100 %
Punkty za kryterium cena brutto ( koszt) będą liczone wg następującego wzoru;

C = (C min : C x ) x 100 x 100%
C – ilość punktów przyznanych ofercie
C min - najniższa cena brutto zaoferowana w przetargu
C x – cena brutto badanej oferty
 Kryteria będą punktowane w skali od 0 do 100 punktów.
 Oferent może maksymalnie uzyskać 100 punktów.
 Wykonawca, który przedstawi najniższą cenę otrzyma najwyższą liczbę punktów,
pozostali wykonawcy proporcjonalnie mniej.
 Wybór oferty najkorzystniejszej nastąpi zgodnie z art. 91 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
 o wyborze oferty zadecyduje największa liczba uzyskanych punktów przez danego
Wykonawcę. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska
najwyższą ilość punktów.

Rozdział XIV
Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
1.
Z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę, zostanie podpisana umowa, której
projekt stanowi załącznik nr 8 do niniejszej SIWZ. Szczegółowy termin zawarcia
umowy będzie określony przez Zamawiającego w odrębnym piśmie, przy czym
zgodnie z treścią art. 94 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający
zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 10 dni
od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
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Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed
upływem terminu, o których mowa w ust. 1, jeżeli:
1) w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta.
2) w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie odrzucono żadnej oferty oraz nie
wykluczono żadnego wykonawcy
3.
Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą
spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba,
że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust.1.
Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza, a który zdeklarował realizację zamówienia z udziałem
Podwykonawców, zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu wniosek o zgodę
dotyczącą podwykonawstwa wraz z kopią umowy zawartej między Wykonawcą i
Podwykonawcą. Zamawiający pisemnie i niezwłocznie zgłosi ewentualne zastrzeżenia,
zaś brak takich zastrzeżeń w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku jest równoznaczny z
wyrażeniem zgody.
4.
Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisaniu umowy winny posiadać dokumenty
potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile to umocowanie nie będzie
wynikało z dokumentów załączonych do oferty.
5.
Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców występujących wspólnie, Zamawiający
zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy
regulujących współpracę Wykonawców.
6.
Zamawiający niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego
przekaże ogłoszenie o udzielenia zamówienia Prezesowi Urzędu Zamówień
Publicznych. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostanie zamieszczone na stronie
internetowej Gminy Kampinos: www.bip.kampinos.pl oraz w siedzibie Zamawiającego
na tablicy ogłoszeń.
7.
Umowa zostanie sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze stron.
2.

Rozdział XV
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Rozdział XVI
Części zamówienia
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
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Rozdział XVII
Oferty wariantowe
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Rozdział XVIII
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Rozdział XIX
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa
w art. 67 ust.1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych w następującym zakresie:
80100000-5 usługi szkolnictwa podstawowego
80310000-0 usługi edukacji młodzieży
80410000-1 różne usługi szkolne
Jako podstawa do obliczenia wartości robót uzupełniających będą przyjęte wartości
stanowiące dane wyjściowe do kosztorysowania zawarte w ofercie.

Rozdział XX
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej
umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy.
1.

Umowa zostanie zawarta w formie umowy cywilnoprawnej (umowy zlecenia lub umowy
o dzieło).
Ww. umowa jest objęta klauzulą zawieszającą, dotyczącą zapewnienia finansowania
przedsięwzięcia objętego procedurą przetargową, poprzez zawarcie umowy o
dofinansowanie zakupu usług edukacyjnych dla projektu pn.: „Moja szkoła jest OK
!”współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego nr POKL 1/POKL/9.1.2/2012 Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki 2007 – 2013, Projekt IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans
edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie
różnic w jakości usług edukacyjnych. W przypadku, gdy warunek objęty niniejszą
klauzulą nie zostanie spełniony (tj. nie zostanie zakończona procedura decyzyjna w
Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Projektów Unijnych i nie zostanie podpisana
Umowa o finansowaniu projektu będącego Przedmiotem Zamówienia pomiędzy Gminą
Kampinos, a MJWPU), niniejsza Umowa straci moc i nie wejdzie w życie.
2. Przedmiot umowy będzie obejmował przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych
dydaktyczno- wyrównawczych, specjalistycznych w Szkole Podstawowej w Kampinosie
w ramach projektów pn.: „Młodzi Zdolni” Inicjatywa edukacyjna w Kampinosie nr
POKL 1/POKL/9.1.2/2012; Moja szkoła jest ok.! nr POKL 1/POKL/9.1.2/2012;
Dziecięca akademia przyszłości współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Zajęcia będą realizowane w okresie od 1 października 2012 r. do 30 czerwca 2013 r.
(dla projektów „Młodzi Zdolni” oraz Dziecięca akademia przyszłości) oraz Moja szkoła
jest ok.! z wyłączeniem okresów, w których zgodnie z prawem nie odbywają się zajęcia
szkolne.
Wynagrodzenie za wykonanie umowy będzie wypłacane kwartalnie na podstawie
przedłożonego prawidłowo wypełnionego rachunku potwierdzającego wykonanie
przedmiotu umowy oraz pomniejszone o należną zaliczkę na podatek dochodowy i
składki ZUS zgodnie z obowiązującymi przepisami w terminie 14 dni od dnia
przedstawienia rachunku Zamawiającemu.
Zamawiający zastrzega sobie , że wypłata wynagrodzenia jest możliwa tylko wtedy, gdy
Zamawiający posiada środki finansowe na subkoncie utworzonym na potrzeby projektu
przekazane mu przez Instytucję Finansującą.
Integralną częścią zawartej umowy będą: rachunek do umowy, miesięczna karta czasu
pracy, lista obecności uczestników zajęć, których wzory znajdują się w Biurze projektu,
które mieści się w Urzędzie Gminy Kampinos, ul. Niepokalanowska 3, 05 – 085
Kampinos, pokój nr 13.
Obowiązki Wykonawcy:
1) Przeprowadzenie zajęć zgodnie z harmonogramem zajęć udostępnionym w
sekretariacie Szkoły Podstawowej w Kampinosie i opracowanym przez siebie
szczegółowym programem zajęć,
2) Rzetelne prowadzenie dokumentacji potwierdzającej realizację zajęć (dziennik zajęć,
lista obecności na zajęciach, miesięczna karta czasu pracy),
3) Przekazywanie wymienionych w punkcie 3) dokumentów do Biura Projektu, które
mieści się w Urzędzie Gminy Kampinos, ul. Niepokalanowska 3, 05 – 085
Kampinos, pokój nr 13,
4) Zapewnienie właściwych zasad promocji i prowadzenia dokumentacji realizowanych
zajęć, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie wytycznymi krajowymi i unijnymi,
5) Przeprowadzenie badań ewaluacyjnych zleconych przez Zamawiającego na potrzeby
realizacji projektu,
6) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za uczniów w trakcie trwania zajęć.
Obowiązki Zamawiającego:
1) Zapewnienie pakietu materiałów biurowych, przyborów i innych pomocy
dydaktycznych do zajęć, zaplecza lokalowego i technicznego, niezbędnego do
realizacji Projektu,
2) Udostępnienie materiałów promocyjnych dotyczących promocji projektu,
3) Zapewnienie pomocy w organizacji zajęć,
4) Zamawiającemu przysługuje prawo do kontroli przebiegu zajęć oraz frekwencji
uczestników zajęć.
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień umowy w zakresie:
1) Kadry dydaktycznej w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od stron
umowy,
2) Zmiany harmonogramu zajęć,
3) Liczby uczestników zajęć i ich imiennego wykazu w sytuacjach, których nie mógł
przewidzieć w chwili zawarcia umowy, niezależnych od Zamawiającego,
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4) Sposobu oraz terminów rozliczeń oraz terminów płatności, w przypadku wystąpienia
okoliczności niezależnych od Zamawiającego,
5) Wynikających ze zmian obowiązujących przepisów prawnych,
6) Wynikających ze zmian wytycznych lub zaleceń instytucji, która przyznała środki na
sfinansowanie zamówienia,
7) Będących następstwem działania siły wyższej.
10. Warunkiem dokonania zmian w umowie jest zawiadomienie o zaistnieniu okoliczności
wymienionych w ust. 1 w formie pisemnej, a zgodę na dokonanie zmian musi wyrazić
każda ze stron.

Rozdział XXI
Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną.

Rozdział XXII
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej.

Rozdział XXIII
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Rozdział XXIV
Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia.
Wykonawcom oraz innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia
doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego
przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IV ustawy
Prawo zamówień publicznych.

Kampinos, dnia 21 września 2012 r.
(miejscowość, data)
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ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ
Załącznik Nr 1 –

Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunki określonych w
postępowaniu, zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r .

Załącznik Nr 2 -

Oświadczenie o nie podleganiu wykluczenia z postępowania na
podstawie art. 24 ust. 1i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r

Załącznik Nr 3 –

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu
Zamówienia

Załącznik Nr 4 –

Oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się z harmonogramem
zajęć, do których aplikuje i akceptuje ilość godzin w tygodniu
oraz plan zajęć



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 ofert, w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w tym zakresie
zawarte jest w oświadczeniu wg załącznika nr 2
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……………………………………
miejscowość, data

FORMULARZ OFERTOWY

OFERTA
WYKONAWCA

pieczęć firmowa wykonawcy

ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Kampinos
reprezentowana przez:
Wójta Gminy Kampinos
ul. Niepokalanowska 3,
05-085 Kampinos,
tel. (022) 725 00 40
fax. (022) 725 04 44
e-mail: urzad@kampinos.pl
NIP: 118-20-04-380,
Regon: 013271306

Sprawa nr 271.4.2012 pn.: „Zakup usług edukacyjnych w roku szkolnym 2012/ 2013 w
ramach projektów: „Młodzi Zdolni” inicjatywa edukacyjna w Kampinosie; „Moja
szkoła jest OK !” oraz „Dziecięca akademia przyszłości” współfinansowanych ze
środków UE w ramach EFS, Priorytet IX”
Zgłaszamy przystąpienie niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na
wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami zawartymi w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia oraz załącznikach.
Podstawowe informacje o firmie/ Imię i Nazwisko
…………….………………………………………………………………………………….....
….………………………………………………………………………………………….……
( pełna nazwa firmy wykonawcy)

posiadając/ego/a siedzibę
………………………………………………………………………………………………...…
ulica nr domu kod pocztowy miejscowość

……………………………………………………………………………………………...……
województwo

powiat

……………………………………………………………………………………………………
telefon

telefax

………………………………….. .pl.
Internet: http:/

……………….@...........................
e-mail

Nr identyfikacyjny NIP ……………………………… REGON……………………………….
reprezentowana przez:
………………………………………………………………………………………………...…
(imiona, nazwiska i stanowiska osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy)
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Oferuje/ my : wykonanie zamówienia w wysokości:
Zakup usług edukacyjnych w roku szkolnym 2012/ 2013 w ramach projektów: „Młodzi
Zdolni” inicjatywa edukacyjna w Kampinosie; „Moja szkoła jest OK !” oraz „Dziecięca
akademia przyszłości” współfinansowanych ze środków UE w ramach EFS, Priorytet IX

l.p.

Nazwa zajęć

Cena brutto za
wykonanie 1
godziny
w PLN

Ilość
godzin

Cena brutto
za całość
zajęć

„Młodzi Zdolni” inicjatywa edukacyjna w Kampinosie
1.

Matematyczno- przyrodnicze

120

2.

Język angielski

120

3.

Język nieniecki

60
Moja szkoła jest OK !

4.

Logopedia

96

5.

Matematyczno- przyrodnicze

128

6.

Język angielski

128

7.

Kaligrafia

48
Dziecięca akademia przyszłości

8.

Technologia informacyjna i
komunikacyjna

80

9.

Matematyczno- przyrodnicze

60

10.

Język angielski

40

11.

Język niemiecki

40

12.

Sportowo- wychowawcze

120

13.

Wsparcie psychologiczno- pedagogiczne

60
RAZEM

Wskazane wyżej godziny należy rozumieć jako godz. lekcyjne tj. 45 min.
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1.
2.

3.

4.
5.
6.

Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni.
Zobowiązuje się wykonać zamówienie w terminie od 1 października 2012 r. do 30
czerwca 2013 r., z wyłączeniem okresów, w których zgodnie z prawem nie odbywają się
zajęcia szkolne,
Oświadczam, że akceptuję istotne dla stron postanowienia zawarte w rozdziale XX do
SIWZ i zobowiązuje się w przypadku wyboru oferty do zawarcia umowy na warunkach
w niej określonych i w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
Zapoznałem się z treścią SIWZ i akceptuję wszystkie zawarte w niej warunki dotyczące
zamówienia.
Oferowana cena zawiera wszystkie konieczne składniki kosztów niezbędne do
poniesienia w celu realizacji przedmiotu zamówienia.
Oświadczam, że przedmiot zamówienia wykonam siłami własnymi/ podwykonawcom
powierzę wykonanie części zamówienia w następującym zakresie:
………………………………………………………………………………………………

7.

Do niniejszej oferty dołączono jako załączniki:
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..

8.

Oferta wraz z załącznikami zawiera …… kolejno ponumerowanych stron

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć wszystkie dokumenty i oświadczenia według
Rozdziału VI SIWZ- potwierdzające spełnienie warunków i gwarantujące właściwe
wykonanie przedmiotu zamówienia objętego zamówieniem.

…………………..………………………………
(pieczęć firmowa/ imię i nazwisko Wykonawcy)
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ZAŁĄCZNIK NR 1
.....................................................
(pieczęć wykonawcy)

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Gminę
Kampinos w trybie przetargu nieograniczonego nr: Sprawa nr 271.4.2012 pn.: „Zakup usług
edukacyjnych w roku szkolnym 2012/ 2013 w ramach projektów: „Młodzi Zdolni”
inicjatywa edukacyjna w Kampinosie; „Moja szkoła jest OK !” oraz „Dziecięca
akademia przyszłości” współfinansowanych ze środków UE w ramach EFS, Priorytet IX

OŚWIADCZENIE
W imieniu

.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
(nazwa i siedziba Wykonawcy)

Oświadczam, że spełniamy warunki określ. W rt. 22 ust.1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 roku, Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), tzn.:

1.
2.
3.

Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy odpowiednim
potencjałem techniczny oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia.

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

..................................................................
Podpis(y) i imienna pieczątka uprawnionej osób(y)
reprezentującej(ych)Wykonawcę
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ZAŁĄCZNIK Nr 2
....................................................
( pieczęć wykonawcy)

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Gminę
Kampinos w trybie przetargu nieograniczonego nr: Sprawa nr 271.4.2012 pn.: „Zakup usług
edukacyjnych w roku szkolnym 2012/ 2013 w ramach projektów: „Młodzi Zdolni”
inicjatywa edukacyjna w Kampinosie; „Moja szkoła jest OK !” oraz „Dziecięca
akademia przyszłości” współfinansowanych ze środków UE w ramach EFS, Priorytet IX

OŚWIADCZENIE
W imieniu .......................................................................................................................
.....................................................................................................................
……………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………
(nazwa i siedziba Wykonawcy)
Oświadczam(y), że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie rt.24 ust. 1 i
ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 roku,
Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

..........................................
miejscowość, data
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Podpis(y) i imienna pieczątka osób(y) uprawnionych do
reprezentowania Wykonawcy
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ZAŁĄCZNIK Nr 3
.................................................
(pieczęć wykonawcy)
Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu
Zamówienia odpowiedzialnych za świadczenie usług
w ramach projektów „Młodzi Zdolni” Inicjatywa edukacyjna w Kampinosie nr POKL
1/POKL/9.1.2/2012; Moja szkoła jest ok.! nr POKL 1/POKL/9.1.2/2012; Dziecięca
akademia przyszłości współfinansowanych ze środków UE w ramach EFS
Imię i Nazwisko
nauczyciela

Nazwa zajęć

Doświadczenie w
prowadzeniu zajęć z
dziećmi w wieku 7- 12 lat
(od… do…)

Wykształcenie/
kwalifikacje

„Młodzi Zdolni” inicjatywa edukacyjna w Kampinosie
Matematycznoprzyrodnicze
Język angielski
Język nieniecki
Moja szkoła jest OK !
Logopedia
Matematycznoprzyrodnicze
Język angielski
Kaligrafia
Dziecięca akademia przyszłości
Technologia
informacyjna i
komunikacyjna
Matematycznoprzyrodnicze
Język angielski
Język niemiecki
Sportowowychowawcze
Wsparcie
psychologicznopedagogiczne
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Oświadczamy, że osoba/y ujęta/e w wykazie posiada/ją kwalifikacje zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie
szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków,
w których można zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia lub
ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr 50, poz. 400) i będą realizowały
zamówienie.

.......................................
data , miejscowość

…………………………...................................................
Podpis(y) i imienna pieczątki osób(y) uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy

Jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Prawa
Zamówień Publicznych, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w
art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia,
wymaga się przedstawienia w tym celu pisemnego zobowiązania tych podmiotów do oddania
mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu
zamówienia
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ZAŁĄCZNIK Nr 4

OŚWIADCZENIE
Oświadczam,

że

zapoznałem/am

się

z

harmonogramem

zajęć

udostępnionym w sekretariacie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego
z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie, do których aplikuję i
akceptuję ilość godzin w tygodniu oraz plan zajęć

……………………………………..
miejscowość, dnia

...............................................................................
Podpis(y) i imienna pieczątka osób(y)
uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy
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