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Postanowienia ogólne 
Wykonawcy s� zobowi�zani dokładnie zapozna� si� i zastosowa� do wszystkich zapisów zawartych w 
niniejszym Opisie warunków zamówienia oraz w zał�cznikach do niego, a tak�e do  warunków 
umowy. 
 
Ka�dy Wykonawca mo�e zło�y� tylko jedn� ofert� obejmuj�c� cało�� przedmiotu zamówienia, 
sporz�dzon� w j�zyku polskim i w formie pisemnej pod rygorem niewa�no�ci. 
Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwi�zane z przygotowaniem i zło�eniem swojej oferty. 
Zamawiaj�cy w �adnym wypadku nie odpowiada i nie mo�e by� poci�gni�ty do odpowiedzialno�ci z 
tytułu tych kosztów. Post�powanie prowadzone jest w j�zyku polskim.  
 
1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJ�CEGO 
Zamawiaj�cy: Miasto Katowice, 40-001 Katowice ul. Mły�ska 4, reprezentowane przez Zespół 
Szkół Poligraficzno-Mechanicznych im. A. Krajowej, 40-671 Katowice ul. A. Krajowej  84 
fax: +/48/ 201 48 81  e-mail: dyrekcja@zspm.pl,  adres strony internetowej www.zspm.pl 

 
2. OZNACZENIE POST�POWANIA 
Post�powanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem:  
ZSPM-50/ZP/EFS/2019 
Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiaj�cym powoływa� si� na wy�ej podane 
oznaczenie sprawy. 
 
 
3. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Ze wzgl�du na fakt, �e przedmiotem zamówienia s� usługi wskazane w zał�czniku nr XIV do 

dyrektywy 2014/24/UE, a warto�� zamówienia nie przekracza wyra�onej w złotych równowarto�ci 

kwoty 750 000 euro, post�powanie prowadzone jest  na podstawie art. 138o w zw. z art.138g z 

ustawy Pzp (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), z zachowaniem zasad konkurencyjno�ci, 

przejrzysto�ci, jawno�ci, uczciwej konkurencji, równo�ci szans i równego traktowania wykonawców. 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane na stronie BIP Zamawiaj�cego (Zespołu Szkół 

Poligraficzno-Mechanicznych), w siedzibie Zamawiaj�cego oraz na portalu prowadzonym przez 

Ministerstwo Rozwoju – Baza Konkurencyjno�ci.  

 
4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
4.1. Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie zorganizowania i przeprowadzenia 
poligraficznych  kursów w pomieszczeniach Zespołu Szkół Poligraficzno-Mechanicznych w 
Katowicach wskazanych ni�ej,  w ramach realizowanego przez Szkoł� projektu Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa �l�skiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) 
dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.2. Dostosowanie 
oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów 
dla poddziałania: 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT: pn. „Kształcenie nowoczesnych 
absolwentów w Zespole Szkół Poligraficzno-Mechanicznych w Katowicach” 
4.2. Opis kursu:  

1. „Kursy z obsługi maszyn poligraficznych”  - dla uczniów 1 grupa - 10 osób, 43 godziny 
szkolenia 

4.3. W ramach szkolenia Wykonawca zobowi�zany jest do przygotowania sali wykładowej  
(pomieszczania mieszcz�ce si� w budynkach ZSPM przy ul. Ksi���cej 27, zapewnienia materiałów 
szkoleniowych dla ka�dego uczestnika potrzebne do zaj�� i �wicze� praktycznych wykorzystywanych 
na kursie (zgodnie z zał�cznikiem nr 1 do niniejszego opisu), zapewnienia ka�demu u�ytkownikowi  
zorganizowanie pocz�stunku kawowego, o którym mowa w pkt 4.6, a tak�e przygotowania imiennych 
�wiadectw uko�czenia kursu wraz z tre�ciami kursu  Ponadto wykonawca  przeka�e Zamawiaj�cemu 
po zako�czeniu szkole� listy obecno�ci, kserokopii imiennych �wiadectw uko�czenia kursu, ankiety 
wypełnionych przez uczestników szkole�, jednego egzemplarza materiałów szkoleniowych ka�dego 
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ze szkole� oraz raportów po szkoleniach, sporz�dzonych według wzorów przekazanych przez 
Zamawiaj�cego. 
4.4. Wykonawca zobowi�zany jest do stosowania zasad informacji i promocji, zgodnie z wymogami 
dla projektów  współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, w tym  
a) do umieszczenia na materiałach szkoleniowych, imiennych �wiadectw uko�czenia kursu oraz w 
listach obecno�ci:  
- obowi�zuj�cego logotypu Programu Fundusze Europejskie Program Regionalny, Logotypu Miasta 
Katowice oraz logotypu Unii Europejskiej (z wyra�eniem UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz 
Społeczny, oraz �l�skie Pozytywna Energia), których wzory zostan� udost�pnione przez 
Zamawiaj�cego, 
- informacji o współfinansowaniu umowy przez Uni� Europejsk� poprzez zapis: Projekt 
współfinansowany przez Uni� Europejsk� w ramach projektu „Kształcenie nowoczesnych 
absolwentów w Zespole Szkół Poligraficzno-Mechanicznych w Katowicach” w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa �l�skiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) 
dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.2. Dostosowanie 
oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów 
dla poddziałania: 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT 
b) umieszczenie odpowiedniego plakatu w miejscu realizacji projektu  
4.5. Wykonawca zobowi�zany jest do ochrony uzyskanych w trakcie realizacji szkolenia danych 
osobowych.  
4. 6. Wykonawca zapewni wszystkim uczestnikom szkolenia w dniach odbywania zaj�� przynajmniej 2 
przerwy kawowe: (napoje ciepłe - kawa, herbata oraz napoje zimne i ciastka) 
a) Składniki przerwy kawowej (tj. kawa, herbata z dodatkami, pocz�stunek ) na jedn� osob� /na jeden 
dzie� kursu na jedn� osob� na dzie�.  
- 4 ły�eczki kawy rozpuszczanej (po 2 gramy) 
- 2 saszetki herbaty czarnej po 2 gramy, 
- mleko do kawy 
-  15 gram cukru białego, 
- 2 sztuki serwetek, 
- 2 kruche ciasteczka lub wafle  
- napoje zimne – np. woda mineralna  
 
 
4.7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w zał�czniku nr 1 do ogłoszenia oraz w 
zał�czniku nr 5 – projekcie umowy. 
 
 
4.8. Kody CPV:  
80510000-2          -  usługi szkolenia specjalistycznego 
80530000-8          -  usługi szkolenia zawodowego,  
80531200-7          -  usługi szkolenia techniczne 
80533100-0          -  usługi szkolenia komputerowego 
oraz 55520000-1  -  usługi dostarczania posiłków  
 
4.9. Zamawiaj�cy zastrzega prawo wgl�du do dokumentów Wykonawcy zwi�zanych z realizowanym 
projektem, w tym dokumentów finansowych oraz do przedło�enia ww. dokumentów na wezwanie 
Instytucji Zarz�dzaj�cej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa �l�skiego na lata 2014-
2020 
 
 
5. TERMINY WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
 

1. „Kursy z obsługi maszyn poligraficznych”  - dla uczniów 1 grupa, 10 osób 
grupa 1 - 1.04.2019 a 15.06.2019 r 

 
 
6. WYKLUCZENIE WYKONAWCÓW, WARUNKI UDZIAŁU W POST�POWANIU ORAZ OPIS 
SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 
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1. O udzielenie zamówienia mog� ubiega� si� wykonawcy, którzy nie zalegaj� z uiszczaniem 

podatków, opłat i składek na ubezpieczenie społeczne.  

2. Z post�powania o udzielenie zamówienia zamawiaj�cy wykluczy wykonawc� w stosunku do którego 
otwarto likwidacj�, w zatwierdzonym przez s�d układzie w post�powaniu restrukturyzacyjnym jest 
przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidacj� jego maj�tku lub s�d zarz�dził likwidacj� jego 
maj�tku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 
Dz. U. z 2019 poz.243, z pó�n. zm.) lub którego upadło�� ogłoszono, z wyj�tkiem wykonawcy, który 
po ogłoszeniu upadło�ci zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem s�du, je�eli układ 
nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacj� maj�tku upadłego, chyba �e s�d zarz�dził 
likwidacj� jego maj�tku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadło�ciowe 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2344, z pó�n. zm.); 

3. Z mo�liwo�ci realizacji zamówienia wył�czone s� podmioty, które s� powi�zane z Zamawiaj�cym 
kapitałowo lub osobowo. Przez powi�zania kapitałowe lub osobowe rozumie si� wzajemne powi�zania 
mi�dzy Zamawiaj�cym lub osobami upowa�nionymi do zaci�gania zobowi�za� w imieniu 
Zamawiaj�cego lub osobami wykonuj�cymi w imieniu Zamawiaj�cego czynno�ci zwi�zane z 
przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawc�, polegaj�ce w 
szczególno�ci na: 1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej 2) 
posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji 3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub 
zarz�dzaj�cego, prokurenta, pełnomocnika 4) pozostawaniu w zwi�zku mał�e�skim, w stosunku 
pokrewie�stwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewie�stwa lub powinowactwa w linii bocznej do 
drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Zamawiaj�cy wykluczy ww. 
podmioty z post�powania.  

4. O udzielenie zamówienia mog� ubiega� si� wykonawcy, którzy spełniaj� nast�puj�ce warunki  
udziału w post�powaniu dotycz�ce zdolno�ci technicznej lub zawodowej:   
Zamawiaj�cy  wymaga aby  wykonawca spełnił minimalne warunki j.n.: 
a) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a je�eli okres prowadzenia 
działalno�ci jest krótszy - w tym okresie wykonał, a w przypadku �wiadcze� okresowych lub ci�głych – 
wykonywał, co najmniej 3 usługi szkole� oraz przedło�ył dowody potwierdzaj�ce, �e usługi ww. 
zostały wykonane lub s� wykonywane nale�ycie. 
b) dysponował poni�ej wskazanymi osobami:  
- co najmniej 1 osob� pełni�c� rol� wykładowcy, posiadaj�c� minimum 5 letnie do�wiadczenie w 
zakresie prowadzenia kursów – minimum 1 przeprowadzony kurs dla grupy co najmniej 5 osobowej o 
tematyce b�d�cej przedmiotem zamówienia, to jest z zakresu małej poligrafii lub obsługi maszyn 
poligraficznych.  
 
Zamawiaj�cy dokona oceny spełniania warunków udziału w post�powaniu na podstawie wykazów  na 
wzorach stanowi�cych zał�czniki Opisu warunków. 
Zamawiaj�cy dopuszcza korzystanie z potencjału podmiotu trzeciego przy wykazywaniu spełnienia 
warunków zamówienia. 

  
 
7. WYKAZ O�WIADCZE� I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJ� DOSTARCZY� WYKONAWCY WRAZ 
Z OFERT�  
7.1 Wykonawca zobowi�zany jest zło�y� wraz z ofert� (formularzem ofertowym) nast�puj�ce 
dokumenty: 
 
a) odpis z wła�ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalno�ci gospodarczej, je�eli 
odr�bne przepisy wymagaj� wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia, �e w stosunku do 
wykonawcy nie otwarto likwidacji, lub wykonawca nie jest w stanie upadło�ci, 
- Je�eli wykonawca ma siedzib� lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

zamiast dokumentów, o których mowa powy�ej, składa  dokumenty potwierdzaj�cy, �e nie otwarto 

jego likwidacji ani nie ogłoszono upadło�ci; dokument ten powinien by� wystawiony nie wcze�niej ni� 6 

miesi�cy przed upływem terminu składania ofert.  
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Je�eli w kraju, w którym wykonawca ma siedzib� lub miejsce zamieszkania nie wydaje si� 

dokumentów, o których mowa powy�ej, zast�puje si� je dokumentem zawieraj�cym odpowiednio 

o�wiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub 

o�wiadczenie osoby, której dokument miał dotyczy�, zło�one przed notariuszem lub przed organem 

s�dowym, administracyjnym albo organem samorz�du zawodowego lub gospodarczego wła�ciwym ze 

wzgl�du na siedzib� lub miejsce zamieszkania.  

b) wykaz usług wykonanych, a w przypadku �wiadcze� okresowych lub ci�głych równie� 
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a je�eli okres 

prowadzenia działalno�ci jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich warto�ci, przedmiotu, dat 

wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz zał�czeniem dowodów 

okre�laj�cych, czy te usługi zostały wykonane lub s� wykonywane nale�ycie, przy czym dowodami, o 

których mowa, s� referencje b�d� inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi 

były wykonywane, a w przypadku �wiadcze� okresowych lub ci�głych s� wykonywane, a je�eli 

z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska� tych 

dokumentów – o�wiadczenie wykonawcy;  

w przypadku �wiadcze� okresowych lub ci�głych nadal wykonywanych - referencje b�d� inne 

dokumenty potwierdzaj�ce ich nale�yte wykonywanie które powinny by� wydane nie wcze�niej ni� 3 

miesi�ce przed upływem terminu składania ofert, 

c) wykaz osób skierowanych przez wykonawc� do realizacji zamówienia publicznego, 

w szczególno�ci odpowiedzialnych za �wiadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 

zawodowych, uprawnie�, do�wiadczenia i wykształcenia niezb�dnych do wykonania zamówienia 

publicznego, a tak�e zakresu wykonywanych przez nie czynno�ci oraz informacja o podstawie do 

dysponowania tymi osobami.  

d) potwierdzenie wykonania usług (do�wiadczenie wykładowcy) wskazanych w druku oferty (do oceny 

oferty)  

e) dokumenty potwierdzaj�ce umocowanie do podpisania oferty, w przypadku gdy oferta została 

podpisana przez inn� osob� ni� umocowana w dokumencie rejestrowym wykonawcy np. 

pełnomocnictwo, umowa spółki cywilnej, umowa konsorcjum. 

- W przypadku gdy wykonawcy wspólnie ubiegaj� si� o udzielenie zamówienia (np. spółki cywilne, 

konsorcja) - wykonawcy ustanawiaj� pełnomocnika do reprezentowania ich w post�powaniu o 

udzielenie zamówienia albo reprezentowania w post�powaniu i zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego. Fakt ustanowienia pełnomocnika nale�y udokumentowa� doł�czeniem 

pełnomocnictwa podpisanego przez wszystkich wykonawców wspólnie ubiegaj�cych si� o 

zamówienie. Pełnomocnictwo winno by� w formie oryginału lub notarialnie po�wiadczonej kopii. 

Wykonawcy wyst�puj�cy wspólnie ponosz� solidarn� odpowiedzialno�� za wykonanie umowy i 

wniesienie zabezpieczenia nale�ytego wykonania umowy.  

- W przypadku wspólnego ubiegania si� o zamówienie przez wykonawców, lub wykonywania usług 

przez podwykonawc� o�wiadczenie o braku powi�za� kapitałowych i osobowych składa ka�dy z 

wykonawców wspólnie ubiegaj�cych si� o zamówienie oraz ka�dy podwykonawca. O�wiadczenie to 

mo�e zosta� uzupełnione przez wykonawc�, je�li nie zostanie doł�czone do oferty.  

- Je�eli wykaz, o�wiadczenia lub inne zło�one przez wykonawc� dokumenty budz� w�tpliwo�ci 
zamawiaj�cego, mo�e on zwróci� si� bezpo�rednio do wła�ciwego podmiotu, na rzecz którego usługi 
były wykonane, a w przypadku �wiadcze� okresowych lub ci�głych s� wykonywane, o dodatkowe 
informacje lub dokumenty w tym zakresie.  
- Wykonawca jest zobowi�zany do wypełnienia i okre�lenia warto�ci i parametrów we wszystkich 
przeznaczonych do tego miejscach wyst�puj�cych w Formularzu ofertowym (Zał�cznik Nr 2). 
Wykonawca nie mo�e samodzielnie zmienia� i wprowadza� dodatkowych pozycji do Formularza 
ofertowego (Zał�cznik Nr 2 do SIWZ). 
f) je�li dotyczy - dokumenty wskazane w pkt 14  niniejszego opisu (decyzja w sprawie przyznania 
statusu zakładu pracy chronionej, lub umow� na wykonanie usługi/usług wchodz�cej w zakres 
zamówienia zawart� z podwykonawc� oraz kopi� decyzji w sprawie przyznania podwykonawcy 
statusu zakładu pracy chronionej). 
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8. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SI� ZAMAWIAJ�CEGO Z WYKONAWCAMI 
ORAZ PRZEKAZYWANIA O�WIADCZE� I DOKUMENTÓW, A TAK	E WSKAZANIE OSÓB 
UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SI� Z WYKONAWCAMI 
8.1. W niniejszym post�powaniu o�wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje mog� 
by� przekazywane przez Strony pisemnie, faksem lub drog� elektroniczn�, z wył�czeniem oferty wraz 
z zał�cznikami, które mog� zosta� zło�one wył�cznie na pi�mie.  
Poprzez przekazanie faksem rozumie si� przesłanie dokumentu podpisanego przez osob� lub osoby 
uprawnione do reprezentowania Wykonawcy albo działaj�ce w imieniu Zamawiaj�cego. Poprzez 
przekazanie drog� elektroniczn� rozumie si� przesłanie maila zawieraj�cego skan dokumentu 
podpisanego przez osob� lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy albo działaj�ce w 
imieniu Zamawiaj�cego. W przypadku przekazywania o�wiadcze�, wniosków, zawiadomie� oraz 
innych informacji faksem lub drog� elektroniczn�, ka�da ze stron na ��danie drugiej niezwłocznie 
potwierdza fakt ich otrzymania. Do kontaktu drog� faksow� lub elektroniczn� z Zamawiaj�cym nale�y 
u�y� odpowiednio: 
faks: /+48/ 32 201 48 81 
e-mail: dyrekcja@zspm.pl 
8.2. Zamawiaj�cy wyznacza do kontaktowania si� z Wykonawcami nast�puj�cych pracowników 
Zespołu Szkół Poligraficzno-Mechanicznych: Andrzej Szromek tel. 503 309 390 adres email: 
aszromek@zspm.pl, oraz Izabella Jarzmik tel. 501 255 583 
 
 
10. TERMIN ZWI�ZANIA OFERT� 
Termin zwi�zania ofert� wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna si� wraz z upływem terminu 
składania ofert. 
 
11. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 
11.1. Ka�dy Wykonawca mo�e zło�y� tylko jedn� ofert�. 
11.2. Oferta musi by� sporz�dzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewa�no�ci. 
11.3. Oferta, o�wiadczenia oraz dokumenty, dla których Zamawiaj�cy okre�lił wzory winny by� 
sporz�dzone zgodnie z tymi wzorami, co do tre�ci oraz opisu kolumn i wierszy. W przypadku, gdy 
informacje wskazane w formularzu nie dotycz� Wykonawcy, zaleca si� wpisa� „nie dotyczy” w 
odpowiedni� rubryk� formularza. 
11.4. Oferta oraz zał�czone do niej dokumenty musz� by� podpisane przez Wykonawc�. 
Zamawiaj�cy wymaga, aby ofert� oraz zał�czone do niej dokumenty podpisano zgodnie z zasadami 
reprezentacji wskazanymi we wła�ciwym rejestrze. Je�eli osoba/osoby podpisuj�ca(e) ofert� 
działa/działaj� na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo musi zosta� zał�czone do oferty w 
oryginale lub kopii po�wiadczonej „za zgodno�� z oryginałem”. Podpis osoby 
uprawnionej/upowa�nionej musi pozwala� na identyfikacj� jej imienia i nazwiska (np. b�dzie 
uzupełniony piecz�tk� imienn�). Z tre�ci dokumentu pełnomocnictwa winno wynika� uprawnienie do 
reprezentowania Wykonawcy w post�powaniu. 
11.5.  Forma składanych dokumentów: 
Formularz oferty oraz o�wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia winny zosta� zło�one wył�cznie 
na pi�mie w formie oryginału, pozostałe dokumenty składane s� w oryginale lub kopii po�wiadczonej 
za zgodno�� z oryginałem.   
Po�wiadczenia za zgodno�� z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot na którego 
zdolno�ci polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegaj�cy si� o zamówienie albo podwykonawca, 
w zakresie dokumentów, które ka�dego z nich dotycz�.   
11.6. Post�powanie prowadzone jest w j�zyku polskim. Oznacza to, �e oferta, o�wiadczenia oraz 
ka�dy dokument zło�ony wraz z ofert� sporz�dzony w innym j�zyku ni� j�zyk polski winien by� 
zło�ony wraz z tłumaczeniem na j�zyk polski (w razie w�tpliwo�ci uznaje si�, i� wersja polskoj�zyczna 
jest wersj� wi���c�). Powy�sze dotyczy tak�e m.in. wszelkiej korespondencji zwi�zanej z niniejszym 
post�powaniem, prowadzonej pomi�dzy Wykonawcami a Zamawiaj�cym. 
11.7. Zaleca si�, aby strony oferty były trwale ze sob� poł�czone i kolejno ponumerowane. 
11.8. Ewentualne poprawki w tek�cie oferty musz� by� naniesione w czytelny sposób i parafowane 
przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. 
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11.9. Ofert� nale�y umie�ci� w zamkni�tym opakowaniu, uniemo�liwiaj�cym odczytanie jej zawarto�ci 
bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno by� oznaczone nazw� (firm�) Wykonawcy 
oraz opisane w nast�puj�cy sposób: 
Oferta w post�powaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Zorganizowanie i 
przeprowadzenie kursu z obsługi maszyn poligraficznych  - dla uczniów w pomieszczeniach 
Zespołu Szkół Poligraficzno-Mechanicznych w Katowicach  
nie otwiera
 przed 29 marca 2019 r. godz. 12:00 
(znak sprawy: ZSPM-50/ZP/EFS/2019). 
Zło�ona powinna by
 w sekretariacie szkoły na 1 pi�trze budynku Zespołu Szkół Poligraficzno-
Mechanicznych w Katowicach przy ul. A. Krajowej 84 
11.10. Wykonawca mo�e wprowadzi� zmiany w zło�onej ofercie lub j� wycofa�, pod warunkiem, �e 
uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagaj� 
zachowania formy pisemnej. 
11.11. Zmiany w tre�ci oferty oraz zmiany w zakresie zło�onych wraz z ofert� o�wiadcze� i 
dokumentów musz� by� zło�one w miejscu i według zasad obowi�zuj�cych przy składaniu oferty. 
Odpowiednio opisane koperty zawieraj�ce zmiany nale�y dodatkowo opatrzy� dopiskiem "ZMIANA". 
W przypadku zło�enia kilku „ZMIAN” kopert� ka�dej „ZMIANY” nale�y dodatkowo opatrzy� napisem 
„ZMIANA NR .....”. 
11.12. Wycofanie zło�onej oferty nast�puje poprzez zło�enie pisemnego powiadomienia podpisanego 
przez umocowanego na pi�mie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie nale�y zło�y� w miejscu i 
według zasad obowi�zuj�cych przy składaniu oferty. Odpowiednio opisan� kopert� zawieraj�c� 
powiadomienie nale�y dodatkowo opatrzy� dopiskiem "WYCOFANIE". 
11.13. Zło�one wraz z ofert� informacje, które stanowi� tajemnic� przedsi�biorstwa w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018r. 
poz. 419 z pó�n. zm.) musz� by� oddzielone od pozostałej cz��ci oferty i umieszczone w osobnym 
wewn�trznym opakowaniu, w sposób umo�liwiaj�cy Zamawiaj�cemu udost�pnienie jawnych 
elementów oferty innym uczestnikom post�powania. Dodatkowo Wykonawca zobowi�zany jest 
wykaza�, i� zastrze�one informacje stanowi� tajemnic� przedsi�biorstwa. Wykonawca nie mo�e 
zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. Zgodnie, z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, 
Zamawiaj�cy nie ujawnia informacji stanowi�cych tajemnic� przedsi�biorstwa w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, je�eli Wykonawca nie pó�niej ni� w terminie składania ofert 
zastrzegł, �e nie mog� by
 one udost�pnione oraz wykazał, i� zastrze�one informacje stanowi� 
tajemnic� przedsi�biorstwa.  
Powy�sze zasady maj� zastosowanie do informacji stanowi�cych tajemnic� przedsi�biorstwa, 

zawartych w szczególno�ci w o�wiadczeniach, wyja�nieniach i dokumentach składanych przez 

Wykonawc� w toku post�powania o udzielenie zamówienia publicznego, przy czym wskazanie tych 

informacji oraz wykazanie, �e stanowi� one tajemnic� przedsi�biorstwa powinno nast�pi� przed 

upływem terminu do zło�enia przez Wykonawc� wyja�nie� lub uzupełnie�. 

 
12. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
12.1. Oferty nale�y składa
 w siedzibie Zamawiaj�cego, w sekretariacie szkoły na 1 pi�trze 
budynku Zespołu Szkół Poligraficzno-Mechanicznych w Katowicach przy ul. A. Krajowej 84 do 
dnia 29 marca 2019 r. do godz. 11:00 (UWAGA: decyduje data i godzina wpływu oferty do 
Zamawiaj�cego, a nie data jej wysłania przesyłk� pocztow� lub kuriersk�). 
12.2. W przypadku zło�enia oferty po terminie wskazanym powy�ej, Zamawiaj�cy niezwłocznie zwróci 
Wykonawcy ofert�, która została zło�ona po terminie składania ofert. 
12.3. Otwarcie ofert nast�pi  w dniu 29 marca 2019 r. o godz. 12:00 w siedzibie Zamawiaj�cego, w 
sali nr 14, na parterze budynku Szkoły 
12.4. Otwarcie ofert jest jawne. 
 
13. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY 
Wszystkie ceny nale�y podawa
 w złotych polskim . zamawiaj�cy nie przewiduje rozliczenia w 
innej walucie.  
13.1 Wykonawca oblicza, a nast�pnie podaje, w Formularzu ofertowym (zał�cznik nr 2) Cen� brutto 
oferty, b�d�c� wynagrodzeniem za realizacj� przedmiotu zamówienia. 
13.2 Cena brutto oferty musi by� wyra�ona w PLN z dokładno�ci� do dwóch miejsc po przecinku, 
niezale�nie od wchodz�cych w jej skład elementów. Przyjmuje si� matematyczn� zasad� 
zaokr�glania trzeciej liczby po przecinku, tj.: 
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-w sytuacji, kiedy na trzecim miejscu po przecinku jest cyfra „5” lub wy�sza, wówczas warto�� ulega 
zaokr�gleniu „w gór�” (to znaczy, �e: np. warto�� 0,155 musi zosta� zaokr�glona do 0,16), 
-w sytuacji, kiedy na trzecim miejscu po przecinku jest cyfra „4” lub ni�sza, wówczas warto�� ulega 
zaokr�gleniu „w dół”. (to znaczy, �e: np. warto�� 0,154 musi zosta� zaokr�glona do 0,15). 
13.3 Podana przez Wykonawc� w Formularzu Ofertowym (zał�cznik nr 2) Cena brutto oferty brana 
b�dzie pod uwag� przez komisj� przetargow� w trakcie oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. 
13.4. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 
(t.j. Dz.U. 2016 r. poz. 710 ze zm..) z podatku zwolnione s� usługi kształcenia zawodowego lub 
przekwalifikowania zawodowego, finansowane w co najmniej 70% ze �rodków publicznych oraz 
�wiadczenie usług i dostawa towarów �ci�le z tymi usługami zwi�zane.  Szkolenia s� finansowane w 
cało�ci ze �rodków publicznych.  
13. 5.Podana przez Wykonawc� Cena brutto oferty b�dzie stała tzn. nie ulegnie zmianie przez cały 
okres realizacji (wykonywania) przedmiotu zamówienia. 
13.6 Cena brutto oferty musi obejmowa� wszystkie koszty bezpo�rednie i po�rednie, jakie 
Wykonawca uwa�a za niezb�dne do poniesienia dla terminowego i prawidłowego wykonania 
przedmiotu zamówienia, zysk oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty, zgodnie z 
obowi�zuj�cymi przepisami. W cenie brutto oferty Wykonawca zobowi�zany jest uwzgl�dni� 
wszystkie posiadane informacje o przedmiocie zamówienia, a szczególnie informacje, wymagania i 
warunki podane przez Zamawiaj�cego w ogłoszeniu i zał�cznikach do ogłoszenia oraz w 
wyja�nieniach i zmianach ogłoszenia. 
13.7. Je�eli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne cz��ci składowe, wydaj� si� ra��co niskie 
w stosunku do przedmiotu zamówienia i budz� w�tpliwo�ci zamawiaj�cego co do mo�liwo�ci 
wykonania przedmiotu zamówienia zamawiaj�cy mo�e zwróci� si� do wykonawcy o udzielenie 
wyja�nie� w tym zakresie. W przypadku braku wyja�nie�, lub je�li dokonana ocena wyja�nie� 
potwierdza zastosowanie ra��co niskiej ceny  Zamawiaj�cy odrzuca ofert� na tej podstawie.  
 
 
14. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJ�CY B�DZIE KIEROWAŁ SI� PRZY WYBORZE 
OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 
14.1 Zamawiaj�cy wyznaczył nast�puj�ce kryteria oceny ofert oraz ustalił ich znaczenie: 
Lp. Kryterium - Znaczenie w %   

1. Cena 60 % 
2. Dowiadczenie wykładowcy 30%   
3. Udział zakładu pracy chronionej w organizacji i przeprowadzeniu kursów 10 % 
 

Sumarycznie 100% 

 
14.2 Zamawiaj�cy oceni i porówna jedynie te oferty, które nie podlegaj� odrzuceniu. Oceny 
dokonywa� b�d� członkowie komisji przetargowej stosuj�c zasad�, i� oferta nieodrzucona 
zawieraj�ca najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów jest ofert� najkorzystniejsz�. 
14.3 Liczba punktów przyznanych ka�dej z ocenianych ofert obliczona zostanie wg. poni�szego 
wzoru: 
Lp = C + D + Z  
Gdzie: 
Lp – ł�czna liczba punktów przyznana ofercie, 
C – liczba punktów przyznana ofercie w oparciu o kryterium – „cena”, 
D – liczba punktów przyznana ofercie w oparciu o kryterium – „dowiadczenie wykładowcy”, 
Z - liczba punktów przyznana ofercie w oparciu o kryterium – „udział zakładu pracy chronionej przy 
organizacji i prowadzeniu kursów” 
 
Liczba punktów za poszczególne kryteria zostanie zsumowana i b�dzie stanowi� ko�cow� ocen� 
oferty. Punkty b�d� liczone z dokładno�ci� do dwóch miejsc po przecinku. Oferta, która w wyniku 
dokonanej oceny  
 uzyska najwi�ksz� liczb� punktów zostanie uznana za ofert� najkorzystniejsz�. 
14.4 Liczba punktów w ka�dym z kryteriów wyliczona zostanie zgodnie z poni�szymi zasadami:  
Punkty z kryterium cena oferty brutto zostan� przyznane w skali punktowej od 0 do 60 i obliczone 
wg nast�puj�cego wzoru: 
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C = (Cn/Co) x 60 
gdzie: 
C – oznacza ilo�� punktów uzyskanych w kryterium „cena oferty brutto” (z dokładno�ci� do dwóch 
miejsc po przecinku), 
Cn – oznacza cen� brutto najta�szej z ofert, 
Co – oznacza cen� brutto ocenianej oferty. 
 
Punkty za kryterium „Dowiadczenie wykładowcy” zostan� przyznane w skali punktowej od 0 do 30 
punktów na podstawie informacji zawartych w druku oferty oraz przedstawionych dokumentów na 
potwierdzenie wykonania usługi. Informacje z druku oferty nie podlegaj� uzupełnieniu, mo�liwe jest 
wyja�nianie/uzupełnienie dokumentów potwierdzaj�cych wykonanie usług wskazanych w druku oferty.    
 
- Wykonawca przeznaczy do wykonania zamówienia wykładowc�, który mo�e wykaza� si� 1  
szkoleniem z zakresu małej poligrafii lub obsługi maszyn poligraficznych - 0 pkt (oferta nie podlega 
odrzuceniu) 
 
- Wykonawca przeznaczy do wykonania zamówienia wykładowc�, który mo�e wykaza� si� 1 
szkoleniem z zakresu małej poligrafii oraz 1 szkoleniem z  obsługi maszyn poligraficznych – 10 pkt  
- Wykonawca przeznaczy do wykonania zamówienia wykładowc�, który mo�e wykaza� si� 2 
szkoleniami z zakresu małej poligrafii oraz wykładowc� który mo�e wykaza� si� 2 szkoleniami z  
obsługi maszyn poligraficznych – 20 pkt  
- Wykonawca przeznaczy do wykonania zamówienia wykładowc�, który mo�e wykaza� si� 3 
szkoleniami z zakresu małej poligrafii oraz wykładowc� który mo�e wykaza� si� 3 szkoleniami z  
obsługi maszyn poligraficznych – 30 pkt  
 
Zamawiaj�cy dopuszcza, by ww. do�wiadczeniem dysponowała jedna osoba  (np. je�li wykonawca 
przeznaczy do wykonania zamówienia osob�, która wykonała jednocze�nie 2 szkolenia z zakresu 
małej poligrafii oraz 2 szkolenia z  obsługi maszyn poligraficznych – otrzymuje 20 pkt).  
 
 
14.1. Przy ocenie do�wiadczenia Zamawiaj�cy nie dopuszcza korzystania z zasobu podmiotu 
trzeciego, który nie b�dzie brał udziału w wykonaniu zamówienia, z uwagi na fakt, i� powy�sze 
stanowi element kryterium oceny ofert, a nie oceny spełniania warunków udziału w post�powaniu.  
 
Punkty  w kryterium Z b�d� przyznawane nast�puj�cy sposób:  
 
W przypadku gdy wykonawca na druku oferty o�wiadczy, �e usługa/usługi wchodz�ce w zakres 
zamówienia zostan� wykonana przez podmiot (dot. wykonawcy lub podwykonawcy) b�d�cy zakładem 
pracy chronionej lub inny podmiot, którego działalno��, lub działalno�� jego wyodr�bnionych 
jednostek organizacyjnych, które b�d� realizowały zamówienie obejmuje społeczn�  i zawodow� 
integracj� osób niepełnosprawnych (w rozumieniu ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Dz.U. z 2018 poz. 511 z pó�n. 
zm) oraz wska�e te usługi – otrzyma 10 pkt.  
W takim przypadku Wykonawca do oferty doł�czy decyzj�/inne dokumenty  w sprawie przyznania 
statusu zakładu pracy chronionej lub dokumenty potwierdzaj�ce prowadzenie przez wykonawc� lub 
przez jego wyodr�bnion� organizacyjnie  jednostk�, która b�dzie realizowała zamówienie, działalno�ci 
obejmuj�cej społeczn� i zawodow� integracj� osób niepełnosprawnych; oraz, je�li dotyczy, umow� na 
wykonanie usługi wchodz�cej w zakres zamówienia zawart� z podwykonawc� a tak�e dokumenty w 
sprawie przyznania podwykonawcy statusu zakładu pracy chronionej/ prowadzenie działalno�ci 
obejmuj�cej społeczn� i zawodow� integracj� osób niepełnosprawnych. 
 
15. OCENA OFERT I  WYBÓR OFERTY  
15.1. Zamawiaj�cy dopuszcza mo�liwo�� uzupełniania oferty, za wyj�tkiem informacji podawanych w 
formularzu ofertowym i słu��cym ocenie ofert.  
15.2. Zamawiaj�cy dopuszcza mo�liwo�� składania wyja�nie� do oferty, nie prowadz�cych do zmiany 

jej tre�ci. W przypadku w�tpliwo�ci co do tre�ci dokumentu zło�onego przez wykonawc�, zamawiaj�cy 

mo�e zwróci� si� do wła�ciwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzib� lub 
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miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie 

niezb�dnych informacji dotycz�cych tego dokumentu. 

15.3. Zamawiaj�cy odrzuca ofert� w przypadkach opisanych w art. 89 ustawy Pzp – w szczególno�ci 
oferty niezgodne z niniejszym opisem warunków, niepodpisane, zło�one przez wykonawc�, który 
podlega wykluczeniu lub nie spełnia warunków udziału w post�powaniu, zawieraj�ce bł�dy w 
obliczeniu ceny, stanowi�ce czyn nieuczciwej konkurencji  lub zawieraj�ce ra��co nisk� cen� 
podlega� b�d� odrzuceniu.  
15.4 Je�eli nie mo�na wybra� oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, �e dwie lub wi�cej ofert 
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiaj�cy spo�ród tych ofert 
wybiera ofert� z ni�sz� cen�.  
15.5. Zamawiaj�cy uniewa�ni post�powanie :  
- w przypadku braku ofert nie podlegaj�cych odrzuceniu  
- je�li post�powanie obarczone było wad�, polegaj�ca na naruszeniu zasady konkurencyjno�ci, 
przejrzysto�ci, jawno�ci, uczciwej konkurencji, równo�ci szans i równego traktowania wykonawców, 
- je�li post�powanie obarczone było wad� skutkuj�c� brakiem mo�liwo�ci zawarcia wa�nej umowy,  
- je�eli cena najkorzystniejszej oferty przewy�sza kwot�, któr� zamawiaj�cy zamierza przeznaczy� na 
sfinansowanie zamówienia, chyba, �e zamawiaj�cy mo�e zwi�kszy� t� kwot� do ceny 
najkorzystniejszej oferty 
16. INFORMACJE O FORMALNO�CIACH, JAKIE POWINNY ZOSTA� DOPEŁNIONE PO 
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
16.1. Zamawiaj�cy zawrze umow� w sprawie zamówienia publicznego z wykonawc�, który zło�y 
najkorzystniejsz� ofert�. 
16.2. Je�eli jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegaj�cych si� o 
udzielenie zamówienia, przed zawarciem umowy Wykonawcy mog� zosta� wezwani do zło�enia 
umowy reguluj�cej ich współprac�. 
16.3. Zamawiaj�cy powiadomi Wykonawc�, któremu udzieli zamówienia o terminie i miejscu zawarcia 
umowy. 
16.4. Je�eli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla si� od zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia, Zamawiaj�cy mo�e wybra� ofert� najkorzystniejsz� spo�ród pozostałych ofert bez 
przeprowadzania ich ponownego badania i oceny. Przez uchylanie si� od zawarcia umowy rozumie 
si� przesłanie przez Wykonawc� pisma informuj�cego o tym fakcie lub nie stawienie si� w miejscu i 
terminie wyznaczonym do zawarcia umowy a tak�e nie odesłanie w wyznaczonym terminie podpisanej 
umowy w przypadku zawierania jej w trybie korespondencyjnym. 
16.5. Osoby reprezentuj�ce Wykonawc� przy podpisywaniu umowy powinny posiada� ze sob� 
dokumenty potwierdzaj�ce ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie b�dzie 
wynika� z dokumentów zał�czonych do oferty. 
16.6 Wykonawca jest zobowi�zany do przedstawienia przed podpisaniem umowy, kalkulacji ceny 
ofertowej zawieraj�cej koszty szkolenia, koszty materiałów i półproduktów szkoleniowych oraz koszty 
usługi przerwy kawowej na jedn� osob�. 
 
 
17. WZÓR UMOWY NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA 
17.1. Z Wykonawc�, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiaj�cego za ofert� najkorzystniejsz� 
zostanie podpisana umowa w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiaj�cego. 
17.2. Wzór - Projekt umowy stanowi zał�cznik nr 5. 
17.3. Dopuszczalno�� wprowadzenia istotnych zmian postanowie� zawartej umowy w stosunku do 
tre�ci oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy: Zamawiaj�cy przewiduje 
wprowadzanie istotnych zmian postanowie� zawartej umowy w stosunku do tre�ci oferty, na 
podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy i okre�la warunki takich zmian w § 6 projektu 
umowy (zał�cznik nr 5 ) 
 
18. POUCZENIE O �RODKACH OCHRONY PRAWNEJ 
W niniejszym post�powaniu nie przysługuj� �rodki ochrony prawnej przewidziane w ustawie Prawo 
zamówie� publicznych.  
 
19. INFORMACJE O OBOWI�ZKU OSOBISTEGO WYKONANIA PRZEZ WYKONAWC� 
KLUCZOWYCH CZ��CI ZAMÓWIENIA LUB PRAC ZWI�ZANYCH Z ROZMIESZCZENIEM I 
INSTALACJ� 
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Zamawiaj�cy nie zastrzega obowi�zku osobistego wykonania przez Wykonawc� jakichkolwiek cz��ci 
zamówienia. 
 
20. INFORMACJE KO�COWE 
Zamawiaj�cy nie przewiduje rozliczania w walutach obcych, 
 
21. DANE OSOBOWE  
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporz�dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi�zku z przetwarzaniem danych osobowych i 
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporz�dzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuj�, 
�e:  
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Zespół Szkół Poligraficzno-
Mechanicznych  z siedzib� w Katowicach przy ul Armii Krajowej 84 e-maildyrekcja@zspm.pl. 
2) Dyrektor. Wyznaczył inspektora ochrony danych, e-mail: iod@zspm.pl 
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b�d� na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
zwi�zanym z post�powaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn:� Zorganizowanie i 
przeprowadzenie informatycznych kursu AutoCAD w 2019 roku w pomieszczeniach Zespołu Szkół 
Poligraficzno-Mechanicznych w Katowicach;  
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych b�d� osoby lub podmioty, którym udost�pniona 
zostanie dokumentacja post�powania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. – Prawo zamówie� publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;   
5) Pani/Pana dane osobowe b�d� przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez 
okres 4 lat od dnia zako�czenia post�powania o udzielenie zamówienia, a je�eli czas trwania umowy 
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 
6) obowi�zek podania przez Pani�/Pana danych osobowych bezpo�rednio Pani/Pana 
dotycz�cych jest wymogiem ustawowym okre�lonym w przepisach ustawy Pzp, zwi�zanym z udziałem 
w post�powaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania okre�lonych danych 
wynikaj� z ustawy Pzp;   
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie b�d� podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 
8) posiada Pani/Pan: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo ��dania dost�pu do danych osobowych Pani/Pana 
dotycz�cych; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do ��dania sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; 
− na podstawie art. 18 RODO prawo ��dania od administratora ograniczenia przetwarzania 
danych osobowych z zastrze�eniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;   
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz�du Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, �e przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotycz�cych narusza przepisy RODO; 
9) nie przysługuje Pani/Panu: 
− w zwi�zku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni�cia danych osobowych; 
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdy� 
podstaw� prawn� przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO 
 
ZAŁ�CZNIKI do  ogłoszenia : 
zał�cznik nr 1 - szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 
zał�cznik nr 2 - wzór Formularza ofertowego 
zał�cznik nr 3A- wzór wykaz osób wykonuj�cych zamówienie  
zał�cznik nr 3B - wzór wykazu wykonanych usług  
zał�cznik nr 4 - projekt umowy 
zał�cznik nr 5 - przykładowy wzór pełnomocnictwa dla wykonawców wspólnie ubiegaj�cych si� o 
udzielenie zamówienia 
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ZSPM-50/ZP/EFS/2019                                                                                               
Zał�cznik nr 1 do Opisu warunków 
zamówienia   

 
 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
 

Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie zorganizowania i przeprowadzenia  
2  kursów pn.: 
 

Zorganizowanie i przeprowadzenie poligraficznych  kursów w 
pomieszczeniach Zespołu Szkół Poligraficzno-Mechanicznych w 

Katowicach 
 

1.  „Kursy z obsługi maszyn poligraficznych”  - dla uczniów 
 

 
Specyfika szkolenia: 
 
 
1.Kursy z obsługi maszyn poligraficznych  - dla uczniów 
- Termin szkolenia mi�dzy 01.04.2019 a 15.06.2019 r.  
- Liczba uczestników: 10 osób (uczniowie ZSPM) 
- Liczba grup: 1 grupa szkoleniowa,  
- Ilo�� dni szkolenia: 6 - 9 dni szkoleniowych, 
- Ł�czny wymiar godzin kursu: 43h. 
- Preferowane metody prowadzonych zaj��: wykładu z �wiczeniami praktycznymi i zadaniami 
praktycznymi prowadzone przez instruktorów  
- Wykonawca kursu dostarcza materiały do wykonywania �wicze� praktycznych 
- Minimalny zakres merytoryczny szkolenia : 

1. Podstawy drukowania – wprowadzenie, dziedziny zastosowa� 
2. Formy drukowe w offsecie i fleksografii 
3. Wałki drukuj�ce i systemy tulejowe 
4. Monta� form drukowych 
5. Podło�a drukowe do offsecie i fleksografii 
6. Farby offsetowe i fleksograficzne 
7. Rozpuszczalniki farb offsetowych i fleksograficznych 
8. Maszyny offsetowe i  fleksograficzne 
9. Wałki rastrowe, rakle 
10. Nauka o barwie 
11. Podstawy prepressu 
12. Standaryzacja procesu drukowania 
13. Jako�� w procesie drukowania 
14. Bł�dy druków 
15. Obsługa plotera 
16. Przygotowanie wydruku wielkoformatowego 
17. Obsługa DTP 
18. Wydruk wielkoformatowy 
19. Obróbka wydruku wielkoformatowego 

 
 
 
Ramowe programy szkole� mog� zosta
 rozszerzone o elementy zaproponowane 
przez Wykonawc�, a tak�e zmodyfikowane po konsultacjach z Zamawiaj�cym, je�eli 
wprowadzone modyfikacje zwi�ksz� warto
 praktyczn� szkole�. 
 
Zało�enia organizacyjne 
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I. Usługa szkoleniowa 
1. Zaj�cia dydaktyczne w ramach kursów mog� odbywa� si� w dwóch wariantach: dni 

powszednie w godzinach: 15:15– 19:20 lub w soboty i niedziele w godzinach 8:00-14:30 
2. Dokładne terminy szkole� zostan� ustalone z Wykonawc� przed podpisaniem umowy – 

zgonie z �yczeniem uczestników kursu. 
II. Miejsce przeprowadzenia szkolenia 

1. Miejscem realizacji kursów b�d� pomieszczania mieszcz�ce si� w budynkach ZSPM Katowice 
(tj. budynek szkoły przy ul Armii Krajowej nr 84 w Katowicach) 

2. Sale szkoleniowe w pomieszczeniach ZSPM Katowice wyposa�one s� w : 
a) Pracownie komputerowe - wyposa�one w krzesła, stoły, tablic� multimedialn�, 

projektor multimedialny, nagło�nienie, ekran, komputer dla prowadz�cego zaj�cia, 15 
komputerów dla uczestników (procesory dwurdzeniowe, 8 GB RAM, DVD, monitor 
24”, WIN10 Pro) 

b) Wykonawca powinien dysponowa� swoimi drukarkami 3D oraz skanerem 3D 
III. Materiały szkoleniowe 

1. Wykonawca jest zobowi�zany do dostarczenie materiałów szkoleniowych w formie 
papierowej.  

2. Po zako�czeniu kursu uczestnicy otrzymaj� imienne �wiadectwo uko�czenia kursu w j�zyku 
polskim, gdzie powinien znajdowa� si� te� zakres merytoryczny szkolenia.  

3. W przypadku uczestników, których udział jest współfinansowany ze �rodków unii europejskiej, 
na listach obecno�ci oraz materiałach szkoleniowych powinny znajdowa� si� odpowiednie 
logotypy i dopiski – zgodnie z ustaleniami z Zamawiaj�cym. 

4. Po zako�czeniu szkolenia wykładowca jest zobowi�zany rozda� uczestnikom anonimowe 
ankiety oceny szkolenia, przygotowane według wzoru przekazanego przez Zamawiaj�cego 
oraz zadba�, by uczestnicy wypełnili ankiety. 

5. Wykonawca jest zobowi�zany do przekazania Zamawiaj�cemu po zako�czeniu szkole� list 
obecno�ci, kserokopii certyfikatów, ankiet wypełnionych przez uczestników szkole�, jednego 
egzemplarza materiałów szkoleniowych ka�dego ze szkole� oraz raportów po szkoleniach, 
sporz�dzonych według wzorów przekazanych przez Zamawiaj�cego. 

 
2. Usługa pocz�stunku kawowego 

 
1. Wykonawca zapewni usług� pocz�stunek kawowy  dla uczestników kursu. 

− Składniki przerwy kawowej (tj. kawa, herbata z dodatkami, pocz�stunek ) na jedn� osob� – o 
ile zaj�cia trwaj� ponad 4 godziny, w cenie nie wy�szej ni� 15 zł/ na 1 osob�/ na 1 dzie� 

−  4 ły�eczki kawy rozpuszczalnej (po 2 gramy) 

−  2 saszetki herbaty czarnej po 2 gramy, 

−  15 gram cukru białego, 

−   Mleko do kawy 

−   2 sztuki serwetek, 

−  2 Kruche ciasteczka lub wafle 

−  napoje zimne – np. woda mineralna  
 
2. Zleceniodawca udost�pni sal� miejscu bezpo�rednio s�siaduj�cym z sal� przeprowadzanego 
kursu w celu spo�ycia posiłków i napojów wyposa�on� w sztu�ce oraz czajnik 

 
 
�
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ZSPM-50/ZP/EFS/2019 

Zał�cznik nr 2  
do Opisu warunków  

 
............................................ 
(nazwa firmy ) 

OFERTA 

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu dotycz�ce zamówienia publicznego 
realizowanego na podstawie art. 138o w zw. 138g z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 

zamówie� publicznych pn. 

Zorganizowanie i przeprowadzenie poligraficznych  kursów w pomieszczeniach 
Zespołu Szkół Poligraficzno-Mechanicznych w Katowicach  

 

Wykonawca/Wykonawcy (pełna nazwa i adres)* 

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

w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegaj�cych si� o zamówienie (np. konsorcjum, spółka cywilna tj. wspólnicy 

spółki cywilnej) nale�y wymieni� wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegaj�cych si� o zamówienie (w przypadku 

spółki cywilnej nale�y wymieni� wszystkich wspólników spółki cywilnej) 

Niniejszym składam ofert� nast�puj�cej tre�ci: 

A. Oferuj� wykonanie zamówienia za cen� :  

 Cena  
za 1 osob�  

Ilo�� Cena brutto- cena 
za 1 osob� x ilo�� 
osób 
(zwolnione z podatku  
VAT) 

Kursy z obsługi maszyn poligraficznych   
- dla uczniów  
(przeprowadzenie kursów dostarczenie 
materiałów i półproduktów szkoleniowych 
oraz usługi przerwy kawowej  

  
10 osób 

 

Razem     xxxx     xxxxx  

 

(słownie  brutto ………………………………………………………………………………) 

 

     B. O�wiadczam, �e wykładowca/wykładowcy, który b�dzie wykonywał zamówienie 
posiada nast�puj�ce do�wiadczenie :  
 

 
Imi� i nazwisko 
wykładowcy 

 
Opis wykonanych usług  
– w tym wskazanie przedmiotu–tematu szkolenia,  

ilo�ci osób uczestnicz�cych w szkoleniu, dat wykonania, 
zamawiaj�cego  

Zał�czam 
potwierdzenie 
nale�ytego wykonania 
usługi TAK/NIE 
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Uwaga – informacje z tej tabeli nie podlegaj� uzupełnieniu – słu�� ocenie ofert  

C. O�wiadczam, �e nast�puj�ce usługi w ramach zamówienia zostan� wykonane przez  
zakład pracy chronionej  

………………………………………………………………………………………….… 

     2. O�wiadczam, �e zobowi�zuj� si� do przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych w 
zwi�zku z wykonywaniem przedmiotu umowy oraz zobowi�zuje si� do wykorzystania danych 
osobowych uczestników tylko w zakresie niezb�dnym do realizacji umowy, a tak�e nieudost�pniania 
tych danych podmiotom zewn�trznym. 

W przypadku powierzenia Wykonawcy przetwarzania danych osobowych uczestników szkolenia, 
powierzenie nast�pi zgodnie z ustaw� o ochronie danych osobowych pod warunkiem uzyskania 
pisemnej zgody Instytucji Wdra�aj�cej (Instytucji Po�rednicz�cej II stopnia), a szczegółowe warunki 
zostan� okre�lone w umowie o powierzeniu przetwarzania danych osobowych. 
O�wiadczam, �e wypełniłem obowi�zki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 
(rozporz�dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w zwi�zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporz�dzenie o 
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). wobec osób fizycznych, od których dane 
osobowe bezpo�rednio lub po�rednio pozyskałem w celu ubiegania si� o udzielenie zamówienia 
publicznego w niniejszym post�powaniu. 

3. O�wiadczamy, i� jeste�my zwi�zani niniejsz� ofert� przez 30 dni. 

4. O�wiadczam,  i� firma która reprezentuj� nie podlega wykluczeniu z post�powania.  

5. O�wiadczam, i� firma która reprezentuj�  oraz spełnia warunki udziału w zamówieniu. 

6. O�wiadczam, ze podmiot który reprezentuje nie jest powi�zany z Zamawiaj�cym 
kapitałowo lub osobowo. 

7. O�wiadczam, �e usługa b�dzie wykonywana osobi�cie / usługa b�dzie wykonywana 
przez podwykonawc�:  ................. (Zamawiaj�cy wymaga wskazania cz��ci zamówienia(zakres 

prac) powierzonej podwykonawcom oraz wskazania nazw� podwykonawcy) 

8. O�wiadczam, �e firma, która reprezentuj�  zalicza si� do ni�ej okre�lanej kategorii 
przedsi�biorstw : 

	 małych  lub �rednich  

	 nie dotyczy 

9. Składaj�c ofert� o�wiadczam, �e: 

- Zapoznałem si� i w pełni oraz bez �adnych zastrze�e� akceptuj� tre�� Opisu warunków 

wraz z zał�cznikami, z wyja�nieniami i zmianami, 
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- Oferuj� wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami zapisanymi w Opisie 

warunków oraz zał�cznikach do niego  

- W pełni i bez �adnych zastrze�e� akceptuj� warunki umowy na wykonanie zamówienia 

i w przypadku wyboru mojej oferty zobowi�zuj� si� do zawarcia umowy na 

proponowanych w nim warunkach, w miejscu i terminie wskazanym przez 

Zamawiaj�cego, 

- Wszystkie wymagane w niniejszym post�powaniu o�wiadczenia składam ze 

�wiadomo�ci� odpowiedzialno�ci karnej za składanie fałszywych o�wiadcze� w celu 

uzyskania korzy�ci maj�tkowych, 

 

        (data i podpis osoby upowa�nionej 
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ZSPM-50/ZP/EFS/2019 

 

 

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

Piecz��/nazwa Wykonawcy 

 
 
 

zał�cznik nr 3A  
do Opisu warunków 

 
 
 
 
 

Wykaz osób (wykładowców)  którymi dysponuje wykonawca   
Składany w celu oceny spełnienia warunków 

 
Nazwa Wykonawcy 

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

Adres Wykonawcy 

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

 
Imi� i nazwisko  

 
Rola w 
zamówieniu  

 
Do�wiadczenie 

Podstawa 
dysponowania 
(np. umowa o prac�, 
inne - jakie) 

 wykładowca   

    

    

 

 

………............................................ 
czytelny podpis lub podpisy i imienne 
piecz�cie     osoby lub osób 
upowa�nionych  

 
 
 
 
 
ZSPM-50/ZP/EFS/2019 
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Zał�cznik Nr 3B do Opisu warunków 

 

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

 (piecz��/nazwa Wykonawcy) 

 

 
WYKAZ WYKONANYCH (ZAKO�CZONYCH) 

 USŁUG PODLEGAJ�CYCH OCENIE W 
KRYTERIUM „DO�WIADCZENIE” – dla 

oceny spełnienia warunków – min.3.kursy  
 

 

                Składaj�c ofert� w post�powaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: 

 
usług� w zakresie zorganizowania i przeprowadzenia poligraficznych  kursów w 

pomieszczeniach Zespołu Szkół Poligraficzno-Mechanicznych w Katowicach  
 
 

o�wiadczamy, �e w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a je�eli okres 

prowadzenia działalno�ci jest krótszy w tym okresie wykonali�my ni�ej wymienione usługi 

Lp. Nazwa Wykonawcy  

 
 

Nazwa Odbiorcy Opis usługi 

Termin wykonania 
zamówienia 
(rozpocz�cie 
zako�czenie 
dd/mm/rrrr) 

 1 2 3 4 

1.  

  
 
 
 

 

2.  

  
 
 
 
 

 

3.  

 

  

 

 

 

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

(miejscowo��, data)                                                                (podpis i piecz�tka Wykonawcy lub jego 
                                                                                                             nale�ycie umocowanego przedstawiciela) 
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Zał�cznik nr 4 do SIWZ 

 
Umowa nr ZSPM-50/ZP/EFS/2019 

 
Zawarta w dniu ………. 2019 r. w Katowicach pomi�dzy Zespołem Szkół Poligraficzno-
Mechanicznych, z siedzib� przy ul. A. Krajowej 84, reprezentowanym przez: 
1. 
2. 
zwanym w dalszej tre�ci umowy Zamawiaj�cym, 
a 
1. 
2. 
zwanym w dalszej tre�ci umowy Wykonawc�. 
Strony o�wiadczaj�, �e niniejsza Umowa została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia 
publicznego przeprowadzonego zgodnie z art. 138o w zw.  artykułem 138g ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo Zamówie� Publicznych. 
 
 

§ 1 
1. Zamawiaj�cy zleca Wykonawcy zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia  pn.: 
– „„Kursy z obsługi maszyn poligraficznych”- dla uczniów” dla jednej grupy uczniów nieprzekraczaj�cej 
liczebno�ci� ł�cznie 10 osób, 
 
w Zespole Szkół Poligraficzno-Mechanicznych w Katowicach  przy ul. A. Krajowej 84 
 
2. Zamawiaj�cy zastrzega sobie mo�liwo�� zmniejszenia liczby uczestników poszczególnych szkole� 
wymienionych w ust.1, o czym poinformuje Wykonawc� drog� elektroniczn�, najpó�niej na 1 tydzie� 
przed terminem rozpocz�cia szkolenia dla danej grupy, okre�lonym w ust. 3. 
 
3.Terminy realizacji poszczególnych szkole� strony ustalaj� na: 
1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

zgodnie z programami i harmonogramami opracowanymi zgodnie z § 2. 
§ 2 

Wykonawca zobowi�zuje si� do: 

− terminowego przeprowadzenia szkole�, o których mowa w § 1 ust. 1 w terminach wskazanych w § 1 
ust. 3, 

− przygotowania sali wykładowej wraz z wyposa�eniem, materiałów szkoleniowych i półproduktów 
szkoleniowych dla ka�dego uczestnika, oraz usługi przerwy kawowej, o których mowa w Zał�czniku nr 
1 do umowy – tj. w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, 

− przekazania koordynatorowi projektu, najpó�niej ł�cznie z fakturami/rachunkami, list obecno�ci, 
kserokopii certyfikatów, ankiet wypełnionych przez uczestników szkole�, jednego egzemplarza 
materiałów szkoleniowych ka�dego ze szkole�, o których mowa w § 1 ust. 1, oraz raportów po 
szkoleniach, sporz�dzonych według wzorów przekazanych przez Zamawiaj�cego, 

− stosowania oznacze� wła�ciwych dla projektów współfinansowanych ze �rodków Unii Europejskiej 
na wszelkich dokumentach i materiałach zwi�zanych ze szkoleniem wg zał�cznika nr 2 do umowy, 

− opracowania i przekazania szczegółowych programów i harmonogramów szkole�, najpó�niej do 
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momentu podpisania umowy, koordynatorowi projektu, zawieraj�cych co najmniej minimalne zakresy 
merytoryczne szkole� okre�lone w Zał�czniku nr 1 do umowy,  
- zapewnienia, by kursy prowadzone były przez osob�/osoby wskazane w ofercie, to jest 
…………….(imi� i nazwisko wykładowcy).  Konieczno�� zast�pienia tych osób wymaga zmiany 
umowy, a osoba zast�puj�ca osob� wskazan� w ofercie winna posiada� do�wiadczenie co najmniej 
równe do�wiadczeniu osoby wskazanej w ofercie.  

 
 

§ 3 
1. Zamawiaj�cy zobowi�zuje si� zapłaci� Wykonawcy wynagrodzenie nieprzekraczaj�ce ł�cznie 
wysoko�ci …………………. zł netto……………….. zł brutto (słownie: ………………………………… 
brutto),  za przeprowadzenie kursów w terminach okre�lonych w § 1 ust. 3, w tym za: 
– kurs pn. „„„Kursy z obsługi maszyn poligraficznych”  - dla uczniów”” 
wynagrodzenie w wysoko�ci ……………….. zł brutto (słownie: ………………………………… 
brutto), stawka podatku VAT: zwolnione [wynagrodzenie jednostkowe za uczestnictwo w szkoleniu 
1 osoby: ............... zł brutto,(słownie: …………………………………)] 
 
2. Zamawiaj�cy o�wiadcza, �e uczestnictwo w zamówionych szkoleniach opłacone jest ze �rodków 
EFS i �rodków publicznych. 
3. W przypadku o którym mowa § 1 ust. 2 wynagrodzenie przysługuj�ce Wykonawcy zgodnie z § 3 
ust. 1 zostanie proporcjonalnie obni�one i ustalone jako iloczyn kwoty wynagrodzenia jednostkowego 
za uczestnictwo w szkoleniu oraz liczby osób, które miały w nim uczestniczy� zgodnie z informacjami 
przekazanymi przez Zamawiaj�cego. 
 
 
 

§ 4 
W razie nienale�ytego wykonania lub niewykonania umowy przez Wykonawc�, w szczególno�ci w 
razie niezrealizowania szkolenia w terminach, wskazanych w § 1 ust. 3 lub niedotrzymania wymogów 
zawartych w Zał�czniku nr 1 do umowy, Zamawiaj�cy mo�e odst�pi� od umowy ze skutkiem 
natychmiastowym. W takiej sytuacji Wykonawcy przysługuje wył�cznie wynagrodzenie nale�ne z 
tytułu nale�ytego wykonania cz��ci umowy. 
 

§ 5 
1.W razie nienale�ytego wykonania lub niewykonania umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiaj�cemu 
kar� umown� w wysoko�ci 10% ł�cznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3, z 
zastrze�eniem zapisów § 6 ust. 2. 
2. Zamawiaj�cy mo�e dochodzi� odszkodowania przewy�szaj�cego wysoko�� zastrze�onych kar 
umownych. 
3. Zamawiaj�cy mo�e potr�ci� kar� umown� z wynagrodzenia nale�nego Wykonawcy z tytułu 
nale�ytego Wykonania cz��ci umowy. 
 

§ 6 
1. W przypadku, gdyby nast�piła konieczno�� dokonania zmiany trenera wskazanego w zło�onej 
przez Wykonawc� ofercie, a zmiany tej nie mo�na było przewidzie� w chwili podpisania umowy, 
Wykonawca jest zobowi�zany niezwłocznie zawiadomi� Zamawiaj�cego na pi�mie o zaistniałej 
sytuacji. Je�eli Zamawiaj�cy uzna, �e przyczyna zmiany trenera jest uzasadniona, wówczas 
Wykonawca musi przedstawi� kandydatur� trenera o kwalifikacjach zgodnych z wymogami zawartymi 
w SIWZ w punkcie, dotycz�cym warunków udziału w post�powaniu oraz opisu sposobu dokonywania 
oceny spełniania tych warunków oraz opisie kryteriów oceny ofert. 
2. W przypadku braku mo�liwo�ci przeprowadzenia zaj�� szkoleniowych w terminach wskazanych  
w § 1 ust. 3 z przyczyn obiektywnych, niezale�nych od Zamawiaj�cego i Wykonawcy, istnieje 
mo�liwo�� zmiany terminów za zgod� obu stron, zmiana ta b�dzie si� odbywa� w formie aneksu do 
umowy. W przypadku nieosi�gni�cia porozumienia, co do nowego terminu przeprowadzenia zaj�� 
szkoleniowych Zamawiaj�cy mo�e skorzysta� z uprawnie� przysługuj�cych mu z tytułu niewykonania 
lub nienale�ytego wykonania umowy przez Wykonawc�, w szczególno�ci z okre�lonych w § 4 i 5. 
3. W przypadku, gdyby nast�piła konieczno�� dokonania zmiany podmiotu wskazanego w ofercie 
(zakładu pracy chronionej/jednostki, której działalno�� obejmuje społeczn� i zawodow� integracj� 
osób niepełnosprawnych), a zmiany tej nie mo�na było przewidzie� w chwili podpisania umowy, 
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Wykonawca jest zobowi�zany niezwłocznie zawiadomi� Zamawiaj�cego na pi�mie o zaistniałej 
sytuacji oraz do wykonania usług musi przedstawi�, inny podmiot, które umo�liwiałby uzyskanie takiej 
samej lub wy�szej ilo�ci punktów na podstawie kryteriów oceny ofert. 
 

§ 7 
Wynagrodzenie płatne b�dzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany na 
oryginałach prawidłowo wystawionych faktur/rachunków dla…….. , w terminie do 14 dni od daty 
dostarczenia ich do siedziby Zamawiaj�cego, po wykonaniu ka�dego ze szkole� w terminach, o 
których mowa w § 1 ust. 3 w sposób niebudz�cy zastrze�e� oraz przekazania wszystkich 
dokumentów, o których mowa w § 2 po ka�dym ze szkole�, nie pó�niej jednak ni� ł�cznie z 
fakturami/rachunkami. 
 

§ 8 
Wykonawca nie mo�e przenie�� swojej wierzytelno�ci wynikaj�cej z niniejszej umowy na osoby 
trzecie. 

§ 9 
Za dat� zapłaty strony przyjmuj� dzie� obci��enia rachunku bankowego Zamawiaj�cego. 
 

§ 10 
W sprawach nieuregulowanych niniejsz� umow� maj� zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu 
Cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówie� Publicznych. 
 

§ 11 
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaj� formy pisemnej pod rygorem niewa�no�ci. 
 
 

§ 12 
W przypadku ewentualnych sporów, strony b�d� d��y� do rozstrzygni�� polubownych, a w razie 
braku porozumienia spór rozstrzygnie s�d powszechny wła�ciwy dla siedziby Zamawiaj�cego. 
 

§ 13 
Umowa została sporz�dzona w czterech jednobrzmi�cych egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i trzy 
dla Zamawiaj�cego. 
Realizacja umowy jest współfinansowana przez Uni� Europejsk� ze �rodków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach projektu „Kształcenie nowoczesnych absolwentów w Zespole Szkół 
Poligraficzno-Mechanicznych w Katowicach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa �l�skiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. 
Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia 
zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 
11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT 
 
 
 
                      ZAMAWIAJ�CY                                                              WYKONAWCA�
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ZSPM-50/ZP/EFS/2019 zał�cznik nr 5 do Opisu  

 (przykładowy wzór) 

PEŁNOMOCNICTWO WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJ�CYCH SI� 

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

Składaj�c ofert� w post�powaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: 
 

Usług� w zakresie zorganizowania i przeprowadzenia kursów 

my ni�ej podpisani  ...............................................................................................................................................  
reprezentuj�cy Wykonawc�/Wykonawców: 

1)  ..................................................................................................................................  

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

3)  ..................................................................................................................................  
wspólnie ubiegaj�cych si� o udzielenie zamówienia, o�wiadczamy, �e w przypadku uzyskania 
zamówienia publicznego b�d�cego przedmiotem niniejszego post�powania zamierzamy zawrze� 
umow� o współpracy w celu realizacji niniejszego zamówienia. 
Pozostaniemy zwi�zani t� umow� przez okres niezb�dny dla realizacji zamówienia nie krócej jednak 
ni� okres przewidziany umow� z Zamawiaj�cym, ł�cznie z okresem r�kojmi za wady. 
B�dziemy solidarnie odpowiada� za zgodn� z warunkami umowy zawartej z Zamawiaj�cym realizacj� 
zamówienia. 

Wspólnie ustanawiamy Pełnomocnikiem  .......................................................................................................  

 (nale�y wskaza� pełn� nazw�/firm� pełnomocnika) 

który jest upowa�niony do reprezentowania nas, jak równie� ka�dego z wy�ej wymienionych 
wykonawców z osobna: 

1. w post�powaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Niniejsze pełnomocnictwo obejmuje 
prawo do dokonywania wszelkich czynno�ci w post�powaniu o udzielenie zamówienia, 
a w szczególno�ci: 
- podpisania i zło�enia w imieniu Wykonawcy oferty wraz z zał�cznikami*, 
- składania w toku post�powania wszelkich o�wiadcze� i dokonywania czynno�ci 

przewidzianych przepisami prawa oraz składania innych o�wiadcze� w zwi�zku z tym 
post�powaniem, w tym po�wiadczenia kopii dokumentów za ich zgodno�� z oryginałem*, 

- składania wyja�nie� dotycz�cych tre�ci ofert oraz innych dokumentów składanych 
w post�powaniu*, 

- prowadzenia korespondencji w tocz�cym si� post�powaniu*, 

- ………………………………………………………………………………………………. 
(okre�li� zakres udzielonych ewentualnych dodatkowych uprawnie�) 

2. zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego*. 
3. udzielania dalszego pełnomocnictwa*. 
4.   

 ....................................................................................................................................................................  
(okre�li� zakres udzielonych ewentualnych dodatkowych uprawnie�) 

*niepotrzebne skre�li�. 
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Nazwa firmy 
Imi� i nazwisko osoby upowa�nionej do 

udzielenia pełnomocnictwa Data 

Podpis osoby 
upowa�nionej do 

udzielenia 
pełnomocnictwa 

    

    

    

 

 


