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znak sprawy: ZSZ18 WND-POKL.09.02.00-28-009/13      

Braniewo, dnia 24.02.2014 r. 

 

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA   

zwana dalej w skrócie SIWZ 

Przetarg na przeprowadzenie kursu kelner-barman dla 20 uczniów Zespołu 
Zawodowych w Braniewie. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu „ZSZ-
kuźnia dobrych praktyk” Nr WND-POKL.09.02.00-28-009/13 współfinansowanego 
przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.2 
Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki. 

Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego. 

Zespół Szkół Zawodowych im. Jana Liszewskiego w Braniewie, ul. Gdańska 19,  
14-500 Braniewo,  Regon: 000179708   NIP 582-12-74-161 
tel. +4855-243-26-06; fax +4855-243-26-06; e-mail: zszbraniewo@o2.pl   
www.zszbraniewo.pl  

1) Tryb udzielenia zamówienia. 
1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwaną w 
dalszej części SIWZ „PZP” (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 907, z późn. zm.). 

2. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy powołanej ustawy Prawo zamówień 
publicznych oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w sprawach 
nieuregulowanych przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. 
U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.). 

 
2) Opis przedmiotu zamówienia. 

1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursu kelner-barman dla 20 uczniów 
Zespołu Zawodowych w Braniewie. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu „ZSZ-
kuźnia dobrych praktyk” Nr WND-POKL.09.02.00-28-009/13 współfinansowanego przez 
Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.2 
Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki. 

2. Po przeprowadzeniu kursu Wykonawca zorganizuje i przeprowadzi egzamin wewnętrzny, 
sprawdzający wiedzę uczestników z zakresu objętego tematyką kursu.  
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3. Zajęcia (w tym egzamin) odbędą się w systemie weekendowym (piątek – 4 godziny, sobota 
– 8 godzin, niedziela – 8 godzin) w terminach: grupa A I zjazd 21-23 marca 2014, II zjazd 28-
30 marca 2014, grupa B: I zjazd 4-6 kwietnia 2014, II zjazd 11-13 kwietnia 2014.  

4. Maksymalna liczba uczestników kursu wynosi 20 osób.  

5. Utworzone zostaną 2 grupy, po 10 osób, składające się z uczniów Zespołu Szkół 
Zawodowych w Braniewie. Miejsce realizacji zajęć: Zespół Szkół Zawodowych w Braniewie, 
ul. Gdańska 19. Wykonawca nie ponosi kosztów wynajmu sali. ZSZ dysponuje wyposażoną 
pracownią gastronomiczną. Rodzaj wyposażenia i zasady jego udostępniania skonsultować 
można z Panią Wicedyrektor ZSZ Moniką Bejnarowicz, tel. 552432606. 

6. Kurs obejmuje łącznie 40 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych na każdą grupę (1 
godzina zajęć = 45 min), piątki po 4 godziny, soboty i niedziele po 8 godzin (na ostatnim 
zjeździe 2 godziny egzamin wewnętrzny).  

7. Tematyka zajęć musi obejmować w szczególności:  

barman: 
2. wprowadzenie i terminologia - barman jako zawód – charakterystyka pracy 

barmana (organizacja pracy w barze, predyspozycje do wykonywania zawodu), 
3. bar jako miejsce pracy - wyposażenie baru i prezentacja przyrządów barmana - 

podział na typy barów – umeblowanie, wyposażenie barów w sprzęt i 
produkty, aranżacja,  

4. towaroznawstwo napojów alkoholowych, bezalkoholowych mieszanych – 
podział alkoholi na podstawowe grupy: wódki białe i gatunkowe, whisky, 
wermuty, brendy, koniaki, likiery, aperitif, digestif – wpływ alkoholu na 
organizm człowieka,  

5. zasady komponowania napojów mieszanych, 
6. elementy obsługi kelnerskiej: organizacja pracy restauracji, zasady estetyki, 

nakrywanie stołu, przenoszenie napojów na tacy,  
7. podstawy miksologii - charakterystyka napojów (cocktaile, rodzaje drinków: 

long, short i inne) - techniki miksowania i mieszania napojów – zastosowanie 
receptur, 

8. proces produkcji, podział oraz temperatura podawania rumów, ginów, tequli, 
whisky szkockiej, amerykańskiej i irlandzkiej – degustacja, 

9. kawa w barze – nauka sporządzania drinków na bazie kawy – ekspres do kawy 
ciśnieniowy zasady parzenia i serwowania kawy. 

10. Tematy teoretyczne powinny być podparte odpowiednimi zajęciami 
praktycznymi:  

11. zasady praktyczne z obsługi ekspresu ciśnieniowego, 
12. zasady komponowania napojów mieszanych, 
13. zajęcia praktyczne z obsługi trudnego klienta, 
14. zajęcia z aktywnej sprzedaży, inscenizowanie nietypowych sytuacji, 
15. zajęcia praktyczne połączone z degustacją drinków własnoręcznie 

sporządzonych przez kursantów (w oparciu o nowo poznane alkohole).  
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kelner: 
16. jak być dobrym kelnerem - wprowadzenie do zawodu kelnera, ubiór i 

wizerunek kelnera i kelnerki 
17. prezentacja zastawy stołowej: 
1. prezentacja najważniejszych elementów zastawy stołowej i sztućców (sztuka 

układania sztućców); 
2. dekoracja stołów w zależności od rodzaju imprezy, 
18. zasady obsługi konsumenta: powitanie, serwis, podziękowanie i pożegnanie, 

podawanie rachunku, metody serwowania, kolejność podawania potraw i 
napojów, prezentacja i podawanie napojów alkoholowych; 

19. zasady przygotowania deserów w obecności konsumenta – flambrowanie, 
20. zarys organizacji bankietów. 

Tematy teoretyczne powinny być podparte odpowiednimi zajęciami praktycznymi m.in.: 

•nakrywanie stołów – układ podstawowy i elegancki – (sposoby składnia  
i rozkładania obrusów, zmiana obrusów w obecności konsumenta),  

•sztuka układania serwetek (sposoby układania serwetek – na leżąco i stojąco  
w zależności od rodzaju serwowanych dań). 

•ćwiczenia z noszenia zastawy stołowej, szkła oraz tac, zasady zbierania zastawy 
stołowej po konsumpcji, 

•ćwiczenia z zakresu serwowania. 
 

8. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wszelki sprzęt i wyposażenie niezbędne do 
należytego przeprowadzenia tego rodzaju kursu oraz materiałów dydaktycznych, surowców i 
niezbędnych produktów do prawidłowej realizacji programu. 

9. Wykonawca przeprowadzi zajęcia teoretyczne i praktyczne zgodnie ze sporządzonym przez 
Wykonawcę harmonogramem zajęć (daty i godziny zajęć, tematyka zajęć), który zostanie 
ustalony wspólnie z Zamawiającym w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy. Harmonogram 
będzie oznakowany logotypami Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego, 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz opatrzony informacją, że „Projekt jest 
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej”. Wzór harmonogramu stanowi Załącznik 
nr 3 do umowy. Przy ustalaniu harmonogramu w pierwszej kolejności brane będą pod uwagę 
preferencje uczestników kursu.  

10. Wszelkie zmiany harmonogramu zajęć Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia 
Zamawiającemu w formie pisemnej na co najmniej 3 dni  przed planowanym terminem 
realizacji zajęć. Po akceptacji zmian przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do 
poinformowania uczestników o dokonanych zmianach w harmonogramie.  

11.  W przypadku odwołania zajęć z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Wykonawca jest 
zobowiązany do poinformowania Zamawiającego o tym fakcie najpóźniej w dniu, w którym 
miały odbyć się odwołane zajęcia. Wykonawca zobowiązany jest, w najkrótszym możliwym 
terminie, przedstawić do akceptacji Zamawiającego pisemną propozycję zmian w 
harmonogramie kursu uwzględniającą zajęcia, które się nie odbyły.  
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12. Wykonawca opracuje Program kursu z podziałem na liczbę godzin zajęć teoretycznych i 
praktycznych przypisanych do poszczególnych zagadnień, o których mowa w § 2 ust. 5. 
Przydział godzin do poszczególnych zagadnień określi Wykonawca bazując na swojej wiedzy 
i doświadczeniu, tak, aby godziny zajęć przypadające na jednego uczestnika zostały 
wykorzystane w sposób najbardziej racjonalny. Program kursu Wykonawca dostarczy 
Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy.  

13. Wykonawca opracuje materiały szkoleniowe na zajęcia teoretyczne (skrypt, prezentacja, 
itp.) oraz i przedłoży Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy. 
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić materiały szkoleniowe po 1 egzemplarzu dla 
każdego uczestnika kursu oraz 1 egzemplarz do dokumentacji prowadzonej przez 
Zamawiającego.  

14. Wszystkie materiały opracowane przez Wykonawcę (wskazane w pkt 12 oraz 13) winny 
zostać oznakowane logotypami Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego, 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz opatrzone informacją, że „Projekt jest 
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej”.  

15. Zajęcia teoretyczne i praktyczne muszą być prowadzone przez osobę/y posiadającą/e:  

a) odpowiednie kwalifikacje, zasób wiedzy, doświadczenie zawodowe,  

b) przygotowanie pedagogiczne.  

Kopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje wykładowców (potwierdzone za zgodność z 
oryginałem przez Wykonawcę) zostaną dostarczone Zamawiającemu najpóźniej w dniu 
rozpoczęcia zajęć. 

16. Kurs ma zakończyć się egzaminem wewnętrznym z zakresu przeprowadzonego kursu, 
składającym się z części teoretycznej i praktycznej. Wykonawca przekaże Zamawiającemu 
protokół z przebiegu egzaminu. 

17. Wykonawca zobowiązany jest wydać każdemu uczestnikowi kursu, który uczestniczył w 
80% zajęć zaświadczenie sporządzone wg wzoru przekazanego Wykonawcy po podpisaniu 
umowy, natomiast uczestnikom, którzy zdali egzamin - odpowiedni certyfikat. Certyfikaty 
należy przygotować w 2 wersjach językowych: w polskiej i angielskiej. Dokumenty winny 
być oznakowane logotypami Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego, 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz opatrzone informacją, że „Projekt jest 
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej”. Dokumenty ponadto będą zawierać 
następujące informacje: nazwę kursu, ilość godzin, zakres tematyczny, termin realizacji kursu, 
a w przypadku zaświadczenia również informację o pozytywnym wyniku egzaminu. Wzór 
zaświadczenia i certyfikatu z logotypami Zamawiający prześle do Wykonawcy w formie 
elektronicznej.  
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18.  Wykonawca zapewni realizację kursu w sposób rzetelny, tak aby jak największa liczba 
uczestników zdała egzamin z pozytywnym rezultatem. 

19. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia kursu z należytą starannością, zgodnie z 
zasadami współczesnej wiedzy i obowiązującymi przepisami.  

20. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za faktycznie przeszkoloną liczbę uczestników.  

21. Za uczestnika przeszkolonego uważa się uczestnika, któremu wydano zaświadczenie 
potwierdzające udział w kursie. 

22. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji przebiegu kursu, na którą 
składają się:  

a) listy obecności – oznaczone logotypami Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz opatrzone informacją, że „Projekt 
jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej”,  

b) dziennik zajęć zawierający: listę uczestników, wymiar godzin zajęć edukacyjnych, tematy 
zajęć edukacyjnych.  

23. Wykonawca zobowiązany będzie udzielać na żądanie Zamawiającego informacji 
dotyczących stanu realizacji przedmiotu zamówienia (np. liczby osób uczestniczących w 
kursie – frekwencji na zajęciach). 

24. Po zakończeniu kursu Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu  

dokumentów, w skład których wchodzą:  

a) dziennik zajęć – oryginał,  

b) listy obecności – oryginał,  

c) rozliczenie godzin zrealizowanych w trakcie kursu, uwzględniające dni, godziny oraz  

tematykę zrealizowanych zajęć,  

d) potwierdzenie odbioru materiałów szkoleniowych – oryginał,  

e) potwierdzenie odbioru zaświadczeń – oryginał,  

f) potwierdzenie odbioru certyfikatów – oryginał,  

g) ksero zaświadczeń potwierdzających uczestnictwo w kursie, potwierdzone za zgodność z 
oryginałem,  

h) ksero certyfikatów potwierdzone za zgodność z oryginałem,  

i) protokół z przebiegu egzaminu – oryginał,  
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j) dokumentacja fotograficzna z zajęć praktycznych (min. 10 zdjęć) – w formie elektronicznej 
(na płycie CD),  

k) kopie dokumentów potwierdzających upoważnienie do przetwarzania danych osobowych.   

Dane zawarte w powyższej dokumentacji powinny być ze sobą spójne.  

25. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia wśród uczestników kursu ankiety 
ewaluacyjnej na zakończenie zajęć.  

26. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli przez członków zespołu projektowego „ZSZ 
– kuźnia dobrych praktyk” prawidłowego wykonania umowy przez Wykonawcę. Ewentualne 
nieprawidłowości Zamawiający wskaże Wykonawcy w formie pisemnej.  

3. Kod CPV  
 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego  

4. Warunki realizacji zamówienia zostały również zawarte we wzorze umowy  
stanowiącym integralną część SIWZ. 

3) Termin wykonania zamówienia.  
Zamówienie będzie wykonywane po podpisaniu umowy zgodnie z opisem przedmiotu 
zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany planowanego terminu 
wykonania usługi ze względu na przyczyny leżące po stronie Zamawiającego, czy też 
wynikających z napotkanych przez Wykonawcę lub Zamawiającego okoliczności 
niemożliwych do przewidzenia i okoliczności niezależnych od Stron. 

4) Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 
spełniania tych warunków. 

1. Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub 
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.  

Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą spełnia/nie spełnia, w oparciu o 
oświadczenie dołączone do oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 1 lit. A) do 
formularza oferty będącego integralną częścią SIWZ. 

2 Wykonawca musi posiadać wiedzę i doświadczenie w zakresie objętym zamówieniem, 
które musi wykazać, w formie załączonego do oferty wykazu głównych usług i 
oświadczenia, potwierdzonego poświadczeniami, referencjami lub odpowiednimi 
dokumentami uprzednich odbiorców, że w ciągu ostatnich 3 lat, a w przypadku, gdy 
okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, licząc wstecz od dnia 
upływu terminu składania ofert wykonuje lub wykonał, co najmniej jedną taka usługę 
na łączną kwotę 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych). Wykonawca musi też 
wykazać, że wyżej wymienioną usługę wykonał i prawidłowo ukończył, z podaniem 
dat i miejsc wykonania, oraz (fakultatywnie) nazwy, adresu i telefonu odbiorców.  

Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą spełnia/nie spełnia, w oparciu o 
oświadczenie dołączone do oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 1 lit. A) oraz nr 2 do 
formularza oferty będącego integralną częścią SIWZ. 
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3. Wykonawca musi dysponować odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania 
zamówienia,  

Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą spełnia/nie spełnia, w oparciu o 
oświadczenie dołączone do oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 1 lit. A)  do 
formularza oferty będącego integralną częścią SIWZ. 

4. Wykonawca musi dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 
Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą spełnia/nie spełnia, w oparciu o 
oświadczenia dołączone do oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 1 lit. A) do 
formularza oferty będącego integralną częścią SIWZ. 

5. Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej 
na realizację zamówienia.  

Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą spełnia/nie spełnia, w oparciu 
oświadczenie dołączone do oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 1 lit. A) do 
formularza oferty będącego integralną częścią SIWZ. 

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, 
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej 
sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami 
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu 
pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 

5) Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu i w celu wykazania 
braku podstaw do wykluczenia z postępowania. 

1. W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 
ust. 1 ustawy, wykonawca zobowiązany jest złożyć: 

1.1 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 
22 ust. 1 ustawy PZP, którego wzór stanowi załącznik nr 1 lit. A) do formularza oferty 
będącego integralną częścią SIWZ. 

1.2 wykaz zrealizowanych przez Wykonawcę głównych usług wraz z oświadczeniem i 
dokumentami potwierdzającymi ich należyte wykonanie w postaci odpowiednich 
poświadczeń, w tym referencji lub innych odpowiednich dokumentów uprzednich 
odbiorców. Zamawiający informuje, że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług 
okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 
miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu albo ofert. 

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o którym mowa w 
art. 24 ust. 1 ustawy PZP, wykonawca zobowiązany jest złożyć: 

2.1 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, wedle wzoru stanowiącego załącznik 
nr 1 lit. B) do formularza oferty 

2.2 aktualny na dzień składania ofert 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 PZP, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert - w przypadku, gdy ofertę składa kilka 
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podmiotów działających wspólnie dotyczy to każdego z nich, 
2.3 w przypadku, gdy Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Polski, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 6) 2.2. SIWZ, zobowiązany jest 
przedłożyć dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, (wystawione nie wcześniej 
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert); 

2.4 Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów opisanych powyżej w pkt 6) 
2.3 Wykonawca może je zastąpić dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym 
określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, 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. 

2.5 Dokumenty, o których mowa w pkt 6)2.3 i 6)2.4 SIWZ muszą być złożone w postaci 
oryginału lub kopii, przetłumaczonych na język polski i poświadczonych przez 
Wykonawcę za zgodność z oryginałem. 

3. Inne dokumenty: 
3.1. lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 
dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że 
nie należy do grupy kapitałowej (oświadczenie w sprawie powiązań kapitałowych, wedle 
wzoru stanowiącego załącznik nr 1 lit. C) ppkt II do formularza oferty), 

4. W przypadku, gdy Wykonawca w miejsce któregoś z dokumentów, o których mowa w 
SIWZ dostarczy jego kopię, kopia ta musi być poświadczona za zgodność z 
oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających 
się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów udostępniających 
Wykonawcy zasoby, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub 
tych podmiotów powinny być poświadczane za zgodność z oryginałem przez 
Wykonawcę lub te podmioty. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginałów 
lub notarialnie potwierdzonych kopii dokumentów (np. jeśli przedstawione kserokopie 
będą nieczytelne lub będą wzbudzać wątpliwości co do ich prawdziwości). 

 
6) Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych 
do porozumiewania się z Wykonawcami. 

1. Dopuszcza się możliwość porozumiewania się przy pomocy listu poleconego, faxu lub 
drogą elektroniczną, z tym że oferta wraz z wymaganymi dokumentami i 
oświadczeniami musi zostać złożona na piśmie przed upływem terminu, o którym 
mowa w pkt 11) SIWZ. 

2. Adres i osoba kontaktowa – Kamil Myszka ul. Gdańska 19, 14-500 Braniewo; tel. 
+4855-243-26-06; fax +4855-243-26-06; e-mail: koordynator@projekt-zsz.pl   

3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują jakiekolwiek dokumenty lub 
informacje faksem albo drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej 
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

4. Do porozumiewania się z Wykonawcami upoważniony jest: 
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w zakresie formalnym i merytorycznym – Kamil Myszka ul. Gdańska 19, 14-500 
Braniewo; tel. +4855-243-26-06; fax +4855-243-26-06; e-mail: koordynator@projekt-
zsz.pl   

5. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia, a zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, pod 
warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie 
później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania 
ofert, jednak udzielenie wyjaśnień nastąpi nie później niż na 2 dni przed upływem 
terminu składania ofert – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone 
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, tzw. „progi unijne”. 

6. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 7)5 SIWZ, lub 
dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo 
pozostawić wniosek bez rozpoznania, natomiast ewentualne przedłużenie terminu 
składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku. 

7. Zamawiający jednocześnie przekazuje treść wyjaśnień i/lub pytań i odpowiedzi 
wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ i zamieszcza je na stronie 
internetowej, na której udostępniono SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania. 

8. 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. 

9. Zasady zwracania się z wnioskami o udzielenie wyjaśnień szczegółowo reguluje art. 
38 ustawy PZP. 

 
7) Wymagania dotyczące wadium.  

Zamawiający nie przewiduje konieczności wniesienia wadium. 

8) Termin związania ofertą. 
1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 
2. 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. 

3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu do składania i 
otwarcia ofert. 

 
9) Opis sposobu przygotowywania ofert. 
1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę cenową i winien skalkulować cenę 

dla całości zamówienia. 
2. Wykonawca musi dołączyć do oferty wypełniony i podpisany formularz oferty wraz z 

załącznikami, zawierającymi oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków 
udziału w postępowaniu opisanych w pkt 5), SIWZ, a niewyszczególnionych w pkt 6) 
SIWZ, (wypełnionymi i uzupełnionymi lub sporządzonymi zgodnie z ich treścią, przy 
czym może podpisać oraz dołączyć do oferty wzór umowy). 

3. Wykonawca do oferty zobowiązany jest przedłożyć pełnomocnictwo w przypadku 
podpisania jej przez pełnomocnika, w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej 
kopii, albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby 
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upełnomocnione, przy czym dotyczy to również przypadków składania ofert przez 
podmioty występujące wspólnie, czyli uczestników konsorcjum. 

4. Dopuszcza się możliwość składania jednej oferty przez dwa lub więcej podmiotów, 
pod warunkiem, że taka oferta spełniać będzie następujące wymagania:  

- Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika, jako 
przedstawiciela do reprezentowania ich w postępowaniu lub do reprezentowania 
ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, a 
jego upoważnienie musi być udokumentowane pełnomocnictwem podpisanym 
przez upełnomocnionych przedstawicieli wszystkich Wykonawców 
występujących wspólnie, 

5. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami powinna być 
sporządzona przez Wykonawcę według treści postanowień niniejszej SIWZ. 

6. Oferta musi być sporządzona według treści formularza oferty i jego załączników 
zamieszczonych w niniejszej SIWZ. 

7. Do oferty Wykonawca musi dołączyć komplet dokumentów i oświadczeń oraz 
wszelkich informacji wymaganych postanowieniami niniejszej SIWZ. 

8. Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze lub maszynie do pisania 
albo czytelnym pismem odręcznym. 

9. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty wraz z załącznikami były podpisane przez 
osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, przy 
czym przynajmniej na formularzu oferty i jego załącznikach (oświadczeniach) oraz 
kopiach dokumentów poświadczanych za zgodność z oryginałem podpis (podpisy) 
winny być opatrzone pieczęcią firmową i imienną Wykonawcy lub czytelnym 
podpisem. Za osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu 
Wykonawców uznaje się:  

9.1 Osoby, wykazane w prowadzonych przez sądy rejestrach handlowych, rejestrach 
spółdzielni lub rejestrach przedsiębiorstw państwowych, fundacji, stowarzyszeń itp.; 

9.2 Osoby, wykazane w zaświadczeniach o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej; 

9.3 Osoby, wykazane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 
(CEIDG), prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki 

9.4 Osoby, legitymujące się odpowiednim pełnomocnictwem udzielonym przez osoby, o 
których mowa powyżej; w przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika 
Wykonawcy, pełnomocnictwo musi być dołączone do oferty; 

9.5 w przypadku, gdy ofertę składa konsorcjum, czyli Wykonawcy wspólnie ubiegający 
się o udzielenie zamówienia, a oferta nie będzie podpisana przez wszystkich 
wspólników lub uczestników konsorcjum, Wykonawcy zobowiązani są dołączyć do 
oferty odpowiednie pełnomocnictwo(a) udzielone przez pozostałych uczestników 
konsorcjum, 

9.6 w przypadku Wykonawców z siedzibą za granicą za osoby uprawnione uznaje się 
osoby wskazane, zgodnie z dokumentami państwa wystawienia, w którym 
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 

10. Zaleca się, aby wszystkie karty oferty wraz z załącznikami były jednoznacznie 
ponumerowane i złączone w sposób uniemożliwiający swobodne wysunięcie się 
którejkolwiek karty oraz aby Wykonawca sporządził i dołączył spis treści oferty. 

11. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być podpisane przez osobę 
(osoby) podpisującą ofertę i opatrzone datami ich dokonania. 
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10) Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 
 
11) Oferty należy składać w Sekretariacie Zespołu Szkół Zawodowych, ul. Gdańska 19 

14-500 Braniewo, w terminie do dnia 04.03.2014 r. do godziny 10:00. 
1. Oferty otrzymane po terminie do składania ofert zostaną zwrócone Wykonawcom bez 

otwierania. 
Wykonawca winien umieścić ofertę w kopercie zaadresowanej do Zamawiającego, na adres 
podany w pkt 11)1. SIWZ, która będzie posiadać następujące oznaczenia: „Oferta na 
przeprowadzenie kursu kelner - barman dla 20 uczniów Zespołu Zawodowych w Braniewie. 
Zamówienie jest realizowane w ramach  projektu „ZSZ-kuźnia dobrych praktyk” Nr WND-
POKL.09.02.00-28-009/13 współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości 
szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Nr sprawy ZSZ17 WND-
POKL.09.02.00-28-009/13 - nie otwierać przed dniem 04.03.2014 r. godz. 10:05.”oraz 
opatrzy kopertę pieczęcią adresową Wykonawcy.  

2. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod 
warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian 
lub wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert. 

3. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 04.03.2014r. o godzinie 10:05 w 
sekretariacie Zespołu Szkół Zawodowych, ul. Gdańska 19 14-500 Braniewo,  

4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

5. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, 
a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, warunków 
płatności i okresu gwarancji zawartych w poszczególnych ofertach. 

6.  Informacje, o których mowa w pkt 11) 6. i 7. SIWZ Zamawiający przekaże 
niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich 
wniosek. 

7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych ofert. 

8. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie i oczywiste omyłki 
rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek 
oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych 
warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie 
zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

9. Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców o wykluczeniu 
Wykonawców, o odrzuceniu ofert, o unieważnieniu postępowania bądź o wyborze 
najkorzystniejszej oferty, podając w każdym przypadku uzasadnienie faktyczne i 
prawne. 

10. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszcza 
informacje, o których mowa w pkt 11)10. SIWZ, odpowiednio na stronie internetowej 
oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 

 
12) Opis sposobu obliczenia ceny. 
1. Cenę oferty należy podać w złotych polskich uwzględniając wszelkie koszty 

niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, podatki oraz rabaty, upusty itp., 
których wykonawca zamierza udzielić. 
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2. Obliczając cenę ryczałtową oferty, należy podać wartość (wartości) jednostkowe i 
sumaryczne netto, wskazać wysokość (wysokości) i kwotę (kwoty) należnego podatku 
od towarów i usług VAT lub jego wartość wyrażoną w procentach, oraz wartość 
(wartości) jednostkowe i sumaryczne brutto jak również podać ceny ogółem za 
wykonanie usługi dla poszczególnych zespołów budynków. 

3. Nie przewiduje się zwiększenia cen  brutto w trakcie trwania umowy. 
4. Nie przewiduje się żadnych przedpłat ani zaliczek na poczet realizacji przedmiotu 

umowy. 
 
13) Opis kryteriów, którymi Zamawiaj ący będzie się kierował przy wyborze oferty 

wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 
1. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę, spośród ważnych ofert złożonych w 

postępowaniu (tj. wykonawców niewykluczonych i ofert nieodrzuconych), na 
podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ. 

2. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: 
2.1 Cena  brutto  za całość zamówienia  - 100% 
2.2 Punkty przyznawane za kryterium „Cena brutto za całość zamówienia” będą liczone 

wg następującego wzoru: 
C = (Cnaj : Co) x 10 

gdzie: 

C - liczba punktów przyznana danej ofercie, 

Cnaj – najniższa cena spośród ważnych ofert, 

Co - cena podana przez wykonawcę dla którego wynik jest obliczany, 

Maksymalna liczba punktów, które wykonawca może uzyskać w tym kryterium 
wynosi 10.  

2.3 Po dokonaniu ocen przyznane punkty zostaną przemnożone przez wagi tych kryteriów. 
2.4 Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
2.5 Oferta wykonawcy, która uzyska najwyższą liczbę punktów uznana zostanie za 

najkorzystniejszą.  
 
14) Informacj ę o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty 

w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
1. Przed podpisaniem umowy wykonawca winien złożyć: 
1.1 ewentualny wykaz podwykonawców,  
2. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie 

krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli zostanie 
ono przesłane faksem lub emailem bądź 10 dni jeżeli zostanie ono przesłane w inny 
sposób.  

3. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed 
upływem terminów, o których mowa w pkt 14)2. SIWZ, jeżeli w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta lub występują inne 
przypadki określone w art. 94 ust. 2 ustawy PZP. 

4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w 
sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą 



ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH im. Jana Liszewskiego 
14-500 BRANIEWO ul. Gdańska 19 tel/fax (55)2432606 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, 
chyba że zajdzie którakolwiek z przesłanek, o których mowa w art. 93 ust. 1 pkt 1 – 7 
ustawy PZP.  

 
15) Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
1. Zamawiający nie przewiduje konieczności wniesienia zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy. 
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16) Wzór umowy. 
 

    UMOWA nr ….............................  

  

zawarta w dniu ……………… 2014 r. w siedzibie Zespołu Szkół Zawodowych w Braniewie  
z Wykonawcą wybranym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r., Nr 113, poz. 
759 z późn. zm.) na przeprowadzenie kursów kelner-barman i menedżera gastronomii dla 
uczestników projektu pn.: „ZSZ – kuźnia dobrych praktyk”.  

pomiędzy:  

Zespołem Szkół Zawodowych im. Jana Liszewskiego w Braniewie  

ul. Gdańska 19, 14-500 Braniewo 

NIP: 582-12-74-161  REGON: 000179708  

reprezentowanym przez:  

Panią Dyrektora Joannę Sokół 

zwanym dalej Zamawiającym,  

a  

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

z siedzibą: ......................................................................................  

NIP: ……………………………, REGON:.……………………  

reprezentowanym przez: ................................................................  

zwanym dalej Wykonawcą. 

Strony zawarły umowę następującej treści:  

§ 1  

Przedmiot umowy  

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zlecenie, polegające na 
przygotowaniu, przeprowadzeniu kursu kelner-barman zakończonego egzaminem 
wewnętrznym dla 20 uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Braniewie (zwanego w  dalszej 
części umowy „Kursem”).  
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2. Przedmiot umowy zostanie wykonany w ramach projektu Nr WND-POKL.09.02.00-
28-009/13 pn. „ZSZ - kuźnia dobry praktyk”, współfinansowanego przez Unię Europejską 
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa 
zawodowego. 

§ 2  

Podstawowe warunki dotyczące realizacji przedmiotu umowy  

1. Zajęcia (w tym egzamin) odbędą się w systemie weekendowym (piątek – 4 godziny, sobota 
– 8 godzin, niedziela – 8 godzin) w terminach: grupa A I zjazd 21-23 marca 2014, II zjazd 28-
30 marca 2014, grupa B: I zjazd 4-6 kwietnia 2014, II zjazd 11-13 kwietnia 2014.  

2. Maksymalna liczba uczestników kursu wynosi 20 osób.  

3.  Utworzone zostaną 2 grupy, po 10 osób, składające się z uczniów Zespołu Szkół 
Zawodowych w Braniewie. Miejsce realizacji zajęć: Zespół Szkół Zawodowych w Braniewie, 
ul. Gdańska 19. Wykonawca nie ponosi kosztów wynajmu sali. ZSZ dysponuje wyposażoną 
pracownią gastronomiczną. Rodzaj wyposażenia i zasady jego udostępniania skonsultować 
można z Panią Wicedyrektor ZSZ Moniką Bejnarowicz, tel. 552432606. 

4. Kurs obejmuje łącznie 40 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych na każdą grupę (1 
godzina zajęć = 45 min), piątki po 4 godziny, soboty i niedziele po 8 godzin (na ostatnim 
zjeździe 2 godziny egzamin wewnętrzny).  

5. Tematyka zajęć musi obejmować zagadnienia, tematy oraz ćwiczenia określone w 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszej 
umowy.  

6. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wszelki sprzęt i wyposażenie niezbędne do 
należytego przeprowadzenia tego rodzaju kursu oraz materiałów dydaktycznych, surowców i 
niezbędnych produktów do prawidłowej realizacji programu. 

7. Wykonawca podczas prowadzenia zajęć zapewni warunki zgodne z przepisami BHP i 
p.poż.  

§ 3  

Obowiązki Wykonawcy  

1. Wykonawca przeprowadzi zajęcia teoretyczne i praktyczne zgodnie ze sporządzonym przez 
Wykonawcę harmonogramem zajęć (daty i godziny zajęć, tematyka zajęć), który zostanie 
ustalony wspólnie z Zamawiającym w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy. Harmonogram 
będzie oznakowany logotypami Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego, 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz opatrzony informacją, że „Projekt jest 
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej”. Wzór harmonogramu stanowi Załącznik 
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nr 3 do umowy. Przy ustalaniu harmonogramu w pierwszej kolejności brane będą pod uwagę 
preferencje uczestników kursu.  

2. Wszelkie zmiany harmonogramu zajęć Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia 
Zamawiającemu w formie pisemnej na co najmniej 3 dni  przed planowanym terminem 
realizacji zajęć. Po akceptacji zmian przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do 
poinformowania uczestników o dokonanych zmianach w harmonogramie.  

3. W przypadku odwołania zajęć z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Wykonawca jest 
zobowiązany do poinformowania Zamawiającego o tym fakcie najpóźniej w dniu, w którym 
miały odbyć się odwołane zajęcia. Wykonawca zobowiązany jest, w najkrótszym możliwym 
terminie, przedstawić do akceptacji Zamawiającego pisemną propozycję zmian w 
harmonogramie kursu uwzględniającą zajęcia, które się nie odbyły.  

4. Wykonawca opracuje Program kursu z podziałem na liczbę godzin zajęć teoretycznych i 
praktycznych przypisanych do poszczególnych zagadnień, o których mowa w § 2 ust. 5. 
Przydział godzin do poszczególnych zagadnień określi Wykonawca bazując na swojej wiedzy 
i doświadczeniu, tak, aby godziny zajęć przypadające na jednego uczestnika zostały 
wykorzystane w sposób najbardziej racjonalny. Program kursu Wykonawca dostarczy 
Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy.  

5. Wykonawca opracuje materiały szkoleniowe na zajęcia teoretyczne (skrypt, prezentacja, 
itp.) oraz i przedłoży Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy. 
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić materiały szkoleniowe po 1 egzemplarzu dla 
każdego uczestnika kursu oraz 1 egzemplarz do dokumentacji prowadzonej przez 
Zamawiającego.  

6. Wszystkie materiały opracowane przez Wykonawcę (wskazane w ust. 4 oraz 5) winny 
zostać oznakowane logotypami Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego, 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz opatrzone informacją, że „Projekt jest 
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej”.  

7. Wykonawca oświadcza, że dysponuje osobami posiadającymi kwalifikacje, wiedzę, 
umiejętności oraz doświadczenie oraz dysponuje środkami technicznymi niezbędnymi do 
należytego wykonania niniejszej umowy.  

8. Zajęcia teoretyczne i praktyczne muszą być prowadzone przez osobę/y posiadającą/e:  

a) odpowiednie kwalifikacje, zasób wiedzy, doświadczenie zawodowe,  

b) przygotowanie pedagogiczne.  

Kopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje wykładowców (potwierdzone za zgodność  
z oryginałem przez Wykonawcę) zostaną dostarczone Zamawiającemu najpóźniej w dniu 
rozpoczęcia zajęć.  
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9. Kurs ma zakończyć się egzaminem wewnętrznym z zakresu z zakresu przeprowadzonego 
kursu, składającym się z części teoretycznej i praktycznej. Wykonawca przekaże 
Zamawiającemu protokół z przebiegu egzaminu.  

10. Wykonawca zobowiązany jest wydać każdemu uczestnikowi kursu, który uczestniczył w 
80% zajęć zaświadczenie sporządzone wg wzoru przekazanego Wykonawcy po podpisaniu 
umowy, natomiast uczestnikom, którzy zdali egzamin - odpowiedni certyfikat. Certyfikaty 
należy przygotować w 2 wersjach językowych: w polskiej i angielskiej. Dokumenty winny 
być oznakowane logotypami Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego, 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz opatrzone informacją, że „Projekt jest 
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej”. Dokumenty ponadto będą zawierać 
następujące informacje: nazwę kursu, ilość godzin, zakres tematyczny, termin realizacji kursu, 
a w przypadku zaświadczenia również informację o pozytywnym wyniku egzaminu. Wzór 
zaświadczenia i certyfikatu z logotypami Zamawiający prześle do Wykonawcy w formie 
elektronicznej.  

11. Wykonawca zapewni realizację kursu w sposób rzetelny tak, aby jak największa liczba 
uczestników zdała egzamin z pozytywnym rezultatem.  

12. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia kursu z należytą starannością, zgodnie z 
zasadami współczesnej wiedzy i obowiązującymi przepisami.  

13. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji przebiegu kursu, na którą 
składają się:  

a) listy obecności – oznaczone logotypami Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz opatrzone informacją, że „Projekt 
jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej”,  

b) dzienniki zajęć zawierające: listę uczestników, wymiar godzin zajęć edukacyjnych, tematy 
zajęć edukacyjnych.  

14. Wykonawca zobowiązany będzie udzielać na żądanie Zamawiającego informacji 
dotyczących stanu realizacji przedmiotu zamówienia (np. liczby osób uczestniczących w 
kursie – frekwencji na zajęciach).  

15. Po zakończeniu kursu Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu 
dokumentów, na które składają się:  

a) dziennik zajęć – oryginał,  

b) listy obecności – oryginał,  

c) rozliczenie godzin zrealizowanych w trakcie kursu, uwzględniające dni, godziny oraz 
tematykę zrealizowanych zajęć,  

d) potwierdzenie odbioru materiałów szkoleniowych – oryginał,  



ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH im. Jana Liszewskiego 
14-500 BRANIEWO ul. Gdańska 19 tel/fax (55)2432606 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

e) potwierdzenie odbioru zaświadczeń – oryginał,  

f) potwierdzenie odbioru certyfikatów – oryginał,  

g) ksero zaświadczeń potwierdzających uczestnictwo w kursie, potwierdzone za zgodność z 
oryginałem,  

h) ksero certyfikatów potwierdzone za zgodność z oryginałem,  

i) protokół z przebiegu egzaminu – oryginał,  

j) dokumentacja fotograficzna z zajęć praktycznych (min. 10 zdjęć) – w formie  

elektronicznej (na płycie CD),  

k) kopie dokumentów potwierdzających upoważnienie do przetwarzania danych osobowych.  

Dane zawarte w powyższej dokumentacji powinny być ze sobą spójne.  

16. Wykonawca ma obowiązek gromadzenia i przechowywania dokumentów dotyczących 
realizacji zajęć, w tym dokumentów finansowych, do dnia 31 grudnia 2020 r. w sposób 
zapewniający dostępność oraz poufność.  

17. Wykonawca ma zapewnić prawo wglądu Instytucji Wdrażającej (Instytucji 
Pośredniczącej II stopnia) oraz innym podmiotom uprawnionym w zakresie kontroli 
prawidłowej realizacji Projektu, we wszystkie dokumenty związane z realizacją zajęć w 
ramach Projektu „ZSZ – kuźnia dobrych praktyk”, przez cały okres ich przechowywania 
określony w ust. 16.   

18. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli przez członków zespołu projektowego „ZSZ 
– kuźnia dobrych praktyk” prawidłowego wykonania umowy przez Wykonawcę. Ewentualne 
nieprawidłowości Zamawiający wskaże Wykonawcy w formie pisemnej.  

§ 4  

Prawa i obowiązki Zamawiającego  

1. Ostateczną listę uczestników kursu Zamawiający przekaże Wykonawcy 2 dni przed 
rozpoczęciem pierwszych zajęć.  

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia wśród uczestników ankiety 
ewaluacyjnej na zakończenie zajęć.  

3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę 
podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.  
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§ 5  

Wynagrodzenie za przedmiot umowy  

1. Z tytułu prawidłowego i terminowego zrealizowania przedmiotu umowy Zamawiający 
zapłaci Wykonawcy łączne wynagrodzenie w kwocie nie większej niż ……………. zł brutto 
(słownie złotych:…………………….00/100), w tym…...............................................zł netto 
(słownie złotych: ………………………00/100) + ….............................................vat (słownie 
złotych: ………………………00/100) 

2. Maksymalna liczba uczestników: 20 osób.  

3. Zgodnie z ofertą Wykonawcy, stanowiącą Załącznik nr 2 do niniejszej umowy, 
wynagrodzenie za przeszkolenie jednego uczestnika wynosi …………….. zł brutto, w 
tym ….................zł  netto +.............   zł vat.  

4. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za faktycznie przeszkoloną liczbę uczestników.  

5. Za uczestnika przeszkolonego uważa się uczestnika, któremu wydano zaświadczenie 
potwierdzające udział w kursie.  

6. Wynagrodzenie określone w ust. 3 jest wynagrodzeniem niezmiennym i niepodlegającym 
aktualizacji.  

7. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie obowiązki Wykonawcy niezbędne do prawidłowego 
wykonania umowy. Oznacza to, że wynagrodzenie zawiera wszystkie koszty związane z 
realizacją przedmiotu umowy wynikające wprost z umowy, jak również, w niej nie ujęte, a 
niezbędne do jej prawidłowego wykonania.  

8. Po zakończeniu kursu Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu 
dokumentów,  
o których mowa w § 3 ust. 15, stanowiących podstawę sporządzenia protokołu odbioru oraz 
wypłaty wynagrodzenia.  

9. Podstawą wystawienia faktury będzie potwierdzenie wykonania umowy przez Wykonawcę 
(protokół odbioru).  

10. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności przelewem na konto bankowe 
w terminie do 30 dni od daty dostarczenia faktury wraz z dokumentami potwierdzającymi 
należyte wykonanie umowy określonymi w § 3 ust. 15.  

11. Przez dzień zapłaty wynagrodzenia rozumie się dzień obciążenia rachunku bankowego 
Zamawiającego.  

12. Wszelkie płatności dokonywane będą w złotych polskich.  

13. Wykonawca za wykonanie usługi wystawi fakturę, której płatnikiem będzie Zespół Szkół 
Zawodowych, ul. Gdańska 19, 14-500 Braniewo, NIP: 5821274161 REGON: 000179708.   
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 14. Zamówienie jest realizowane w ramach Nr WND-POKL.WND-POKL.09.02.00-28-
009/13 pn. „ZSZ-kuźnia dobrych praktyk”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.  

§ 6  

Ochrona danych osobowych  

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy imienną listę uczestników z danymi niezbędnymi do 
prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. Informacje te będą wykorzystane w zakresie 
niezbędnym do wystawienia certyfikatów i zaświadczeń.  

2. Na podstawie niniejszej umowy i w oparciu o art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), Zamawiający 
powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych uczestników projektu w imieniu i na 
rzecz Zamawiającego w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania przedmiotu 
umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się, iż nie będzie wykorzystywał tych danych do innego celu niż 
określony w ust. 1.  

4. Przy wykonywaniu niniejszej umowy i przy przetwarzaniu danych osobowych Wykonawca 
zobowiązany jest do przestrzegania zasad wskazanych w niniejszej umowie, ustawie z dnia 29 
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz w Rozporządzeniu Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji 
przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim 
powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych 
osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024 z późn. zmianami).  

5. Do przetwarzania danych osobowych mogą być dopuszczeni jedynie pracownicy 
Wykonawcy posiadający imienne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.  

6. Imienne upoważnienia, o których mowa w ust. 5 są ważne do dnia zakończenia realizacji 
niniejszej umowy. 

7. Zamawiający w imieniu Instytucji Wdrażającej umocowuje Wykonawcę do wydawania  
i odwoływania jego pracownikom imiennych upoważnień do przetwarzania danych 
osobowych.  

Upoważnienia przechowuje Wykonawca w swojej siedzibie; wzór upoważnienia do 
przetwarzania danych osobowych oraz wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania 
danych osobowych zostały określone odpowiednio w Załącznikach nr 4 i 5 do umowy. 

8. Wykonawca prowadzi ewidencję pracowników upoważnionych do przetwarzania danych 
osobowych w związku z wykonaniem umowy. 
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9. Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia wszelkich kroków służących zachowaniu w 
tajemnicy danych osobowych przez pracowników mających do nich dostęp.  

10. Wykonawca niezwłocznie informuje Zamawiającego o:  

a) wszelkich przypadkach naruszenia tajemnicy danych osobowych lub o ich niewłaściwym 
użyciu;  

b) wszelkich czynnościach z własnym udziałem w sprawach dotyczących ochrony danych 
osobowych prowadzonych w szczególności przed Generalnym Inspektorem Ochrony Danych 
Osobowych, urzędami państwowymi, policją lub przed sądem.  

11. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia Zamawiającemu oraz upoważnionym 
instytucjom, na każde ich żądanie, informacji na temat przetwarzania danych osobowych, o 
którym mowa w niniejszym paragrafie, a w szczególności niezwłocznego przekazywania 
informacji o każdym przypadku naruszenia przez niego i jego pracowników obowiązków 
dotyczących ochrony danych osobowych.  

12. Wykonawca umożliwi Zamawiającemu, upoważnionym instytucjom lub podmiotom 
przez nie upoważnionym, w miejscach, w których są przetwarzane powierzone dane osobowe, 
dokonanie kontroli, w terminie wspólnie ustalonym, nie późniejszym jednak niż 5 dni 
kalendarzowych od dnia powiadomienia Wykonawcy przez Instytucję Wdrażającą (Instytucję 
Pośredniczącą II Stopnia), Instytucję Zarządzającą lub podmiot przez nie upoważniony o 
zamiarze przeprowadzenia kontroli w celu sprawdzenia prawidłowości przetwarzania oraz 
zabezpieczenia danych osobowych.  

13. W przypadku powzięcia przez Zamawiającego, Instytucję Wdrażającą (Instytucję 
Pośredniczącą II Stopnia) lub Instytucję Zarządzającą wiadomości o rażącym naruszeniu 
przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych, z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz 
warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy 
informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych lub niniejszej umowy, 
Wykonawca umożliwi Zamawiającemu, Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II 
Stopnia), Instytucji Zarządzającej lub podmiotowi przez nie upoważnionemu dokonanie 
niezapowiedzianej kontroli, w celu, o którym mowa w ust. 12. 

14. Wykonawca jest zobowiązany do zastosowania się do zaleceń dotyczących poprawy 
jakości zabezpieczenia danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania sporządzonych w 
wyniku przeprowadzonych przez Zamawiającego, Instytucję Wdrażającą (Instytucję 
Pośredniczącą II Stopnia). Instytucję Zarządzającą lub inne instytucje upoważnione do 
kontroli na podstawie odrębnych przepisów.  

15. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego oraz wobec osób trzecich 
za wszelkie naruszenia przy przetwarzaniu danych osobowych. 
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§ 7 

Kary umowne 

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania są kary umowne, które 
będą naliczane  
w następujących wypadkach i wysokościach:  

a) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości 
wynagrodzenia umownego brutto wskazanej w § 5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki w wykonaniu 
przedmiotu umowy;  

b) za niezachowanie terminów, o których mowa w § 3 ust. 1, 2, 3, 4 oraz 5 Wykonawca 
zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 5% wartości wynagrodzenia 
umownego brutto określonego w § 5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki;  

c) Zamawiający naliczy Wykonawcy karę w wysokości 20% wartości wynagrodzenia 
umownego brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy za odstąpienie od umowy z przyczyn 
zależnych od Wykonawcy;  

d) za każdy stwierdzony przypadek nienależytego wykonywania niniejszej umowy (w 
szczególności realizację zajęć niezgodnie z harmonogramem) Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości wynagrodzenia umownego brutto 
określonego w § 5 ust. 1 umowy.  

2. Zamawiający może również odstąpić od umowy w przypadku, gdy:  

a) zwłoka w wykonaniu przedmiotu umowy trwa dłużej niż 5 dni,  

b) Wykonawca bez zgody Zamawiającego powierza wykonanie innemu podmiotowi,  

c) Wykonawca dopuszcza się rażących zaniedbań w sposobie wykonania przedmiotu umowy.  

3. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia 
któregokolwiek z przypadków wskazanych w ust. 2.  

4. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego 
wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.  

5. Za szkody wyrządzone Zamawiającemu przez Wykonawcę z innych tytułów, Wykonawca 
odpowiada wg zasad określonych w Kodeksie Cywilnym.  

6. Przez podpisanie niniejszej umowy Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar 
umownych z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia umownego.  

7. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od zapłaty kary 
umownej i odszkodowania na zasadach ogólnych. 

4  
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§ 8 

Pozostałe postanowienia  

1. Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z 
niniejszej umowy, w całości lub w części.  

2. Wykonawca nie może zaangażować do wykonania umowy podwykonawców, jeśli nie 
poinformował Zamawiającego w swojej ofercie przetargowej, że część zamówienia powierzy 
do realizacji podwykonawcom, bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.  

3. Wykonawca zapewnia, że podwykonawcy będą przestrzegać wszelkich postanowień 
niniejszej umowy.  

4. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wszelkie działania lub zaniechania 
swoich podwykonawców jak za swoje działania lub zaniechania. 

§ 9 

1. W razie wystąpienia 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 
powyższych okolicznościach.  

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 
należnego z tytułu wykonania części umowy.  

§ 10 

1. Jakiekolwiek zmiany w niniejszej umowie mogą być dokonywane tylko w formie pisemnej 
pod rygorem nieważności.  

2. Zgodnie z art. 144 ustawy zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w 
stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.  

3. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem ust. 2 podlega unieważnieniu.  

§ 11 

Strony ustalają, że spory wynikające ze stosowania niniejszej umowy poddane zostaną pod 
rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.  

§ 12 

W sprawach nieunormowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 
Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.  

§ 13 

1. Zamawiający do kontaktów roboczych w zakresie realizacji postanowień niniejszej umowy  
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wyznacza Pana Kamila Myszkę, tel. 552432606.  

2. Wykonawca wyznacza do kontaktów roboczych: ………………………………………….  

3. Zmiana osoby uprawnionej do kontaktów nie stanowi istotnej zmiany umowy i może być  

dokonana w każdym czasie na podstawie pisemnego upoważnienia każdej ze stron.  

4. Wszystkie dokumenty związane z realizacją umowy muszą będą sporządzone w języku 
polskim.  

5. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla 
Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.  

6. Wykaz załączników do umowy:  

Załącznik nr 1 – specyfikacja istotnych warunków zamówienia,  

Załącznik nr 2 – oferta Wykonawcy,  

Załącznik nr 3 – wzór harmonogramu  

Załącznik nr 4 – wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych  

Załącznik nr 5 – wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych  

  

………………………………     …………………………………  

Zamawiający         Wykonawca   
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Załącznik nr 3 do umowy  

- wzór -  

Harmonogram kursu  

realizowanego w ramach projektu  

„ZSZ – kuźnia dobrych praktyk”  

Nazwa kursu: …………………………………………………………………………………………………  

Miejsce kursu: ……………………………………………………………………………………………….  

LP. DATA   GODZINY  

(OD-DO)  

LICZBA  

GODZIN  

FORMA  

ZAJĘĆ  

IMIĘ I 
NAZWISKO  

PROWADZĄCE
GO  

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

 

      …………………………………………………….  

       data i podpis osoby sporządzającej   
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         Załącznik nr 4 do umowy  

  

Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych na poziomie  

Wykonawcy i podmiotów przez niego umocowanych  

  

 

UPOWAŻNIENIE Nr................. 

DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW PROJEKTU  

„ZSZ – kuźnia dobrych praktyk”  

W RAMACH REALIZACJI PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI  

  

  

Z dniem …................................ na podstawie art. 37 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.), upoważniam …............................, do przetwarzania 
danych osobowych uczestników projektu „ZSZ – kuźnia dobrych praktyk” . 
 

Upoważnienie obowiązuje do dnia odwołania, nie poźniej jednak niż do dnia 31 grudnia 2015 r.  

Upoważnienie wygasa z chwilą ustania Pana/ Pani* zatrudnienia w …...............................................  

  

  

………………………………………………………  

Czytelny podpis osoby reprezentującej Wykonawcę  

upoważnionej do wydawania i odwoływania upoważnień.  
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Załącznik nr 5 do umowy  

  

  

Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych na poziomie  

Wykonawcy i podmiotów przez niego umocowanych  

  

 

  

ODWOŁANIE UPOWAŻNIENIA Nr.....  

DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW PROJEKTU  

„ZSZ – kuźnia dobrych praktyk”  

W RAMACH REALIZACJI PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI  

  

  

Z dniem …................................ na podstawie art. 37 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.), odwołuję upoważnienie…............................, do 
przetwarzania danych osobowych uczestników projektu „„ZSZ – kuźnia dobrych praktyk” w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki.  

  

  

  

  

………………………………………………………  

Czytelny podpis osoby reprezentującej Wykonawcę  

upoważnionej do wydawania i odwoływania upoważnień.  
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17) Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku 
postępowania o udzielenie zamówienia. 

1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli 
mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą 
ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę 
prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.  

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności 
zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania 
czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.  

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, 
której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie 
zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne 
uzasadniające wniesienie odwołania. 

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (ul. Postępu 17a, 02-676 
Warszawa) w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem 
elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 

6. Od odwołania uiszcza się wpis najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia 
odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania. Odwołujący przesyła 
kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania 
w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 
Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed 
upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed 
upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych 
w art. 27 ust. 2 ustawy, tj. faksem lub e-mailem.  

7. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminach 
określonych postanowieniami art. 182 ustawy PZP: 
7.1.   w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego 

stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób 
określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny 
sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone 
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. 

7.2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest 
prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie: 

5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej - jeżeli 
wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na 
podstawie art. 11 ust. 8. 

7.3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 7.1 i 7.2 wnosi się: 

w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w 
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 - w terminie 5 dni od dnia, w 
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którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć 
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

8. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia 
otrzymania, kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o  
udzielenie  zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu 
lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją również 
na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest 
udostępniana specyfikacja, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania 
odwoławczego.  

9. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 
dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, 
i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której 
przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Krajowej Izby 
Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym 
podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego 
certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu 
odwołanie. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się 
uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie 
zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.  

10. Odwołujący oraz wykonawca wezwany zgodnie z pkt 17)8 niniejszej SIWZ nie mogą 
następnie korzystać ze środków ochrony prawnej wobec czynności zamawiającego 
wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby lub sądu albo na podstawie art. 186 ust. 2 i 3 
ustawy.  

11. Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 
listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, z późn. 
zm.) o sądzie polubownym, jeżeli ustawa PZP nie stanowi inaczej. 

12. Na orzeczenie Izby stronom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 
W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio 
przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o 
apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej. 

13. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca 
zamieszkania zamawiającego za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 
w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej 
odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora 
publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem. Od skargi uiszcza się opłatę. 

14. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego 
oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe 
ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub 
o zmianę orzeczenia w całości lub w części. W postępowaniu toczącym się na skutek 
wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania odwołania ani występować z nowymi 
żądaniami. 

15. Zawiadomienie: Wykonawca lub uczestnik konkursu może w terminie przewidzianym 
do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami 
ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on 
zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie 
art. 180 ust. 2 ustawy PZP.  
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16. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający 
powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym 
wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.  

17. Na czynność wskazaną w pkt powyżej nie przysługuje odwołanie z zastrzeżeniem 
art. 180 ust 2 ustawy PZP.  

18. Opozycja: Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu 
innego wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzględnia 
opozycję, jeżeli zgłaszający opozycję uprawdopodobni, że wykonawca nie ma interesu 
prawnego w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystąpił; 
w przeciwnym razie Izba oddala opozycję. Postanowienie o uwzględnieniu albo 
oddaleniu opozycji Izba może wydać na posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie to 
skarga nie przysługuje.  

19. Zamawiający informuje, iż szczegółowe uregulowanie środków ochrony prawnej 
zawarte jest w dziale VI ustawy, tj. art. 179 – 198g PZP. 

 
18) Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert 

częściowych. 
 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

19) Informacja o umowie ramowej. 
1. Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej. 

20) Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa 
w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 PZP. 

 Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielania zamówień uzupełniających. 

21) Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, 
jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli Zamawiający dopuszcza ich 
składanie. 

 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

22) Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego z uwagi na 
fakt, iż dopuszcza się możliwość porozumiewania się drogą elektroniczną. 

      zszbraniewo@o2.pl , www.zszbraniewo.pl, www.projekt-zsz.pl 
23) Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia 

między Zamawiającym a Wykonawcą. 
Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane w złotych 
polskich (PLN). 
24) Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
25) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
26) Zamawiający żąda wskazania, odpowiednio do treści postanowień SIWZ, przez 

Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć 
podwykonawcom. 

 

Zatwierdzam 

       Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Braniewie 

       mgr Joanna Sokół 
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FORMULARZ   OFERTY  

________________________________________________________________ 

ZAMAWIAJĄCY – ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH W BRANIEWIE  

ul. GDAŃSKA 19, 14-500 BRANIEWO; 

________________________________________________________________ 

Nazwa (Firma) Wykonawcy –  

 

…………………………………………………………………………………., 

Adres siedziby –  

 

……………………………………………………………………………………, 

Adres do korespondencji –  

 

……………………………………………………………………………………, 

 

Tel. - ......................................................; fax - ......................................................; 

 

E-mail: ..............................................................; 

 

NIP - .................................................; REGON - .................................................; 
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Nawiązując do ogłoszonego przetargu nieograniczonego na wyłonienie wykonawcy na 
przeprowadzenie kursu kelner-barman dla 20 uczniów - uczestników projektu pn.: „ZSZ-
kuźnia dobrych praktyk” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego  - składamy 
poniższą ofertę: 

 

Przedmiot oferty 

Przeprowadzenie kursu kelner-barman w ramach  
projektu pn. „ZSZ – kuźnia dobrych praktyk” 
współfinansowanego ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego zgodnie z wymaganiami 
określonymi w siwz. 
cyfrowo: 

 
Cena brutto obejmująca całość 
zamówienia 

ilość osób: 20 słownie: 

 

cyfrowo: 

 Cena brutto za przeprowadzenie 
kursu dla 1 osoby słownie: 

 

1) oświadczamy, iż oferujemy termin realizacji zamówienia podany w pkt 4) SIWZ 
2) oferujemy termin płatności wynoszący do 30 dni liczony od doręczenia faktury 

odpowiednio dla wymagań określonych w SIWZ, 
3) oświadczamy, że ceny brutto podane w ofercie przetargowej za wykonanie usługi nie 

ulegną zmianie przez okres trwania umowy. 
4) oświadczamy zgodnie z art. 44 ustawy PZP, że spełniamy warunki udziału w 

postępowaniu określone w SIWZ oraz że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych 
warunków zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej warunkami i 
zasadami postępowania oraz zawartymi w niej istotnymi warunkami umowy (wzorem 
umowy), 

5) oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. 30 dni od daty jej otwarcia, 

6) oświadczamy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 
posiadają aktualne świadectwa i certyfikaty wymagane w SIWZ, na dowód czego 
załączamy je do oferty, 

7) oferta liczy ........................  kolejno ponumerowanych kart, 
8) załącznikami do niniejszego formularza oferty są: 
 

załącznik nr 1 – oświadczenie Wykonawcy, 

załącznik nr 2 – wykaz głównych usług Wykonawcy, 

załącznik nr 3 – wzór umowy (fakultatywnie), 
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załącznik nr 4 – oświadczenie wykonawcy o zakresie części zamówienia, której  
     wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom   

  
inne ................................................................. . 

 

Miejscowość .................................................. dnia ........................................... 2014 roku. 

 

 

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

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do 

składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy) 
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Załącznik nr 1 do formularza oferty 

(Pieczęć firmowa Wykonawcy) 

 

 

OŚWIADCZENIE 

A. Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy na 
przeprowadzenie kursu kelner-barman dla 20 uczniów - uczestników projektu pn.: „ZSZ-
kuźnia dobrych praktyk” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, oświadczamy, 
że spełniamy warunki udziału w niniejszym postępowaniu 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 

wykonania zamówienia; 
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej; 

 

Miejscowość ....................................... dnia ........................................... 2014 roku. 

 

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

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania 

 oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 

 

B. Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na  wyłonienie wykonawcy na 
przeprowadzenie kursu kelner-barman dla 20 uczniów - uczestników projektu pn.: „ZSZ-
kuźnia dobrych praktyk” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego  oświadczamy, 
że brak jest podstaw do wykluczenia nas z postępowania z powodu zaistnienia przesłanek, o 
których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

 

C. Ponadto oświadczamy, że wobec nas nie zachodzi przesłanka wykluczenia z niniejszego 
postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy PZP, co oznacza, że: 

I.  nie należymy do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2007 Nr 50 poz. 331 z późn. 
zm.) *,  

 

albo 
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II. należymy do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2007 Nr 50 poz. 331 z późn. 
zm.), lecz pomimo naszej przynależności do ww. grupy, na dowód czego przedkładamy w 
załączeniu do niniejszego oświadczenia stosowną listę jej członków, oraz złożenia przez nas 
odrębnej oferty w niniejszym postępowaniu, istniejące między nami powiązania nie prowadzą 
do naruszenia uczciwej konkurencji pośród Wykonawców biorących udział w rzeczonym 
postępowaniu. * 

Miejscowość ....................................... dnia ........................................... 2014 roku. 

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

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania 

 oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH im. Jana Liszewskiego 
14-500 BRANIEWO ul. Gdańska 19 tel/fax (55)2432606 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Załącznik nr 2 do formularza oferty 

(Pieczęć firmowa Wykonawcy) 

 

WYKAZ USŁUG WYKONAWCY 

 

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na  wyłonienie wykonawcy na 
przeprowadzenie kursu kelner-barman dla 20 uczniów - uczestników projektu pn.: „ZSZ-
kuźnia dobrych praktyk” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, oświadczamy, 
że w ciągu ostatnich 3 lat wykonaliśmy z należytą starannością następujące główne usługi – 
na potwierdzenie spełnienia warunku z pkt 5)2. SIWZ: 

1. Przedmiot usługi (zakres, rodzaj, kwota). 
2. Data(y) realizacji. 
3. Nazwa – odbiorcy, przy czym adres i telefon fakultatywnie. 
4. Poświadczenia, referencje (lub inne dokumenty, bądź oświadczenia, potwierdzające 

należyte wykonanie). 
 

Miejscowość .................................................. dnia ........................................... 2014 roku. 

 

 

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

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do 

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 
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Załącznik nr 3 do formularza oferty 

(Pieczęć firmowa Wykonawcy) 

 

 

Niniejszy załącznik zawiera zaakceptowany wzór umowy i jest fakultatywny 
(nieobowiązkowy). 

 

Miejscowość .................................................. dnia ........................................... 2014 roku. 

 

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

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do 

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 
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Załącznik nr 4 do formularza oferty 

 

(Pieczęć firmowa Wykonawcy) 

 

 

Niniejszy załącznik zawiera zakres rzeczowy części zamówienia (czynności, usług i/lub 
dostaw) przewidywanych do realizacji przez podwykonawcę (ów), wraz z 
fakultatywnym (nieobowiązkowym) podaniem ich nazw (firm), adresu i telefonu. 

Załącznik ten jest wymagany obligatoryjnie jedynie w przypadku, gdy Wykonawca 
zapowiada zatrudnienie podwykonawców. 

 

Miejscowość .................................................. dnia ........................................... 2014 roku. 

 

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

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do 

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 

  

 

 


