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POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI  MNIEJSZEJ 

NIŻ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE  ART. 11 UST. 8 USTAWY, 

PROWADZONE JEST W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ART. 39-46 USTAWY PRAWO 

ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZAKUP USŁUG 

 

KOD USŁUGI WEDŁUG CPV: 79420000-4 – USŁUGI ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM  

 

1. Informacje ogólne 

1.1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej instrukcji mają zastosowanie przepisy ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. 

zm.), zwanej dalej ustawą oraz obowiązujące przepisy wykonawcze do ustawy. 

1.2. Niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia zwana jest w dalszej treści siwz lub 

specyfikacją. 

2. Zamawiający 

2.1. Zamawiającym jest Miasto Rawa Mazowiecka, w imieniu którego działa jednostka 

organizacyjna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Rawie Mazowieckiej - 

reprezentowana na podstawie pełnomocnictwa Burmistrza Miasta z dnia 10.09.2010 r. przez 

Romanę Sawicką – Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Rawie 

Mazowieckiej; 96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Miła 2 

3. Tryb udzielenia zamówienia 

Zamówienie zostanie udzielone w trybie przetargu nieograniczonego. 

4. Opis przedmiotu zamówienia 

4.1. Przedmiotem zamówienia jest: 
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5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

6. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających 

Zamawiający nie przewiduje realizacji zamówień uzupełniających. 

7. Podwykonawcy 

Wykonawca nie może powierzyć wykonania części zamówienia podwykonawcom. 

8. Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne 
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warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający 

dopuszcza ich składanie 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

9. Termin wykonania zamówienia: 04.01.2011 r. do 31.03.2012 r. 

10. Opis warunków udziału w postępowaniu 

10.1 O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy: 

1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy 

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

2) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, oraz dysponują potencjałem technicznym i 

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych 

podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; 

3) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia 

4) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 

ust. 1 i 2 ustawy. 

10.2 Spełniają także następujące warunki: 

a) ukończone studia wyższe i kwalifikacje pedagogiczne, 

b) co najmniej dwuletni staż pracy w administracji publicznej na stanowisku urzędniczym; 

c) udokumentowane doświadczenie w tworzeniu, wdrażaniu lub realizacji przynajmniej jednego 

projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; 

d) posiadanie wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania cyklem projektowym – ukończone 

kursy, szkolenia; 

e) znajomość prawa oświatowego, 

f) co najmniej pięcioletni staż pracy w szkole; 

10.3 Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu.  

Ocena spełniania powyższych warunków dokonana zostanie według formuły spełnia/nie spełnia na 

podstawie dokumentów i oświadczeń dołączonych do oferty zgodnie z postanowieniami siwz.  

11. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć 

wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 

11.1. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu: 

1) Oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu na podstawie art. 

22 ustawy PZP i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy – wg załącznika nr 

2 i 4 do siwz (obowiązkowe dla wszystkich części). 

12. Oferty wspólne 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wspólnych. 

13. Jawność postępowania i wyjaśnienia dotyczące treści siwz 

13.1. Zamawiający prowadzi protokół postępowania. 

13.2. Protokół postępowania wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia 

się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnienia postępowania, z tym że oferty 

są jawne od chwili ich otwarcia. 

13.3. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę Wykonawcy w rozumieniu przepisów o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, 

zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane. 

13.4. W sytuacji, gdy Wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy lub 

są jawne na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych lub odrębnych przepisów, 
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informacje te będą podlegały udostępnieniu na takich samych zasadach, jak pozostałe 

niezastrzeżone dokumenty. 

13.5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pisemną prośbą (za pomocą poczty 

elektronicznej) o wyjaśnienie treści siwz. Zamawiający odpowie niezwłocznie na zadane pytanie, 

przesyłając treść pytania i odpowiedzi wszystkim uczestnikom postępowania, którym przesłał siwz 

oraz poprzez zamieszczenie ich na stronie internetowej, na której zamieszczona została niniejsza 

specyfikacja, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa 

wyznaczonego terminu składania ofert. 

13.6. Wnioski należy kierować na adres poczty elektronicznej:projekt@rawska2ka.pl 

13.7. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej siwz a treścią udzielonych wyjaśnień, 

jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie 

zamawiającego. 

13.8. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca 

przekazują pisemnie, z zastrzeżeniem pkt 13.9. 

13.9. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu, przy przekazywaniu 

następujących dokumentów: 

a) zapytania i wyjaśnienia dotyczące treści siwz, 

b) modyfikacje treści siwz, 

c) wniosek o wyjaśnienie treści oferty, 

d) wniosek o wyjaśnienia dotyczące oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 

ustawy, 

e) informację o poprawieniu oczywistych omyłek pisarskich oraz omyłek rachunkowych, 

f) oświadczenie Wykonawcy w kwestii wyrażenia zgody na poprawienie omyłek rachunkowych, 

g) wniosek zamawiającego o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą oraz 

odpowiedź wykonawcy, 

h) zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, wykluczeniu wykonawcy, odrzuceniu 

oferty oraz o unieważnieniu postępowania, 

i) informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy. 

14. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń i dokumentów. 

14.1. Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp. Zamawiający i 

Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem. 

14.2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje przekazane za pomocą faksu, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie 

potwierdza fakt ich otrzymania. 

14.3. Faks uważa się za złożony w terminie, jeżeli jego treść dotarła do adresata przed upływem 

terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie. 

15. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami. 

Do porozumiewania się z Wykonawcami uprawniony jest: Romana Sawicka 

Adres poczty elektronicznej: projekt@rawska2ka.pl 

16. Wymagania dotyczące wadium. 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

17. Termin, do którego Wykonawca będzie związany ofertą. 
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17.1.Wykonawca będzie związany ofertą do czasu zawarcia umowy, jednak nie dłużej niż 30 dni od 

upływu terminu składania ofert. 

17.2. Na podstawie art. 85 ust. 2 ustawy 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. 

18. Opis sposobu przygotowania oferty. 

18.1. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę zgodną z wymogami niniejszej 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia, napisaną w języku polskim. 

18.2. Oferta winna zawierać następujące dokumenty: 

1) wypełniony formularz oferty, wg załącznika nr 1 do siwz, 

2) oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt. 11 siwz, 

3) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, wg załącznika nr 2 i 4 do 

siwz, 

4) Kwestionariusz osobowy, wg załącznika nr 3 do siwz, 

5) Zaakceptowany projekt umowy zamówienia. 

18.3. Do napisania oferty należy skorzystać z wzoru wymienionego w załączniku nr 1 do siwz. 

18.4. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Ofertę należy napisać na 

maszynie do pisania, komputerze lub nieścieralnym atramentem. Oferta oraz wszelkie załączniki 

powinny być podpisane przez wykonawcę. Każdą stronę oferty i załączników należy ponumerować, 

miejsca zmian należy parafować przez osobę podpisującą ofertę. Cała 

oferta powinna być zszyta, zbindowana lub złączona trwale w inny sposób. 

18.5. Ofertę należy umieścić w kopercie, oznaczyć imieniem, nazwiskiem i adresem wykonawcy, 

zaadresować: 

Szkoła Podstawowa nr 2  

im. Marii Konopnickiej;  

96-200 Rawa Mazowiecka ul. Miła 2 

oraz opisać: „Pełnie funkcji asystenta koordynatora projektu umowa o dofinansowanie nr 

UDA-POKL.09.01.02-10-347/09-00, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów grup 

o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych w 

okresie” 

„Nie otwierać przed dniem: 04.01.2011 r. do godz. 8.30” 

18.6. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że 

zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed 

upływem terminu do składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty 

powinno zostać przygotowane, opieczętowane i oznaczone zgodnie z postanowieniami sposobu 

przygotowania ofert. Kopertę należy dodatkowo oznaczyć określeniem „zmiana” lub „wycofanie”. 

Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian po upływie terminu do składania ofert. 

18.7. Koperty oznaczone jako wycofane zostaną odczytane w pierwszej kolejności. Koperty z 

ofertami wycofanymi nie będą otwierane. 

18.8. Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy. 

18.9. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty. 
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18.10. Wykonawca ma możliwość uzyskania wszelkich możliwych informacji i dokładne 

zaznajomienie się z przedmiotem zamówienia. 

18.11. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem swojej 

oferty przetargowej. 

18.12. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał inspekcji w celu oszacowania wszystkich danych, jakie 

mogą okazać się niezbędne do przygotowania oferty. 

19. Miejsce i termin składania ofert 

19.1. Wykonawca przystępujący do przetargu, po zapoznaniu się z jego warunkami, przekazuje 

ofertę na adres:  

Szkoła Podstawowa nr 2  

im. Marii Konopnickiej w Rawie Mazowieckiej;  

96-200 Rawa Mazowiecka ul. Miła 2 (sekretariat szkoły) 

Termin złożenia oferty do: 04.01.2011 r. do godziny 8.30 – dotyczy też ofert składanych drogą 

pocztową. 

19.2. Miejsce otwarcia ofert:  

Szkoła Podstawowa nr 2  

im. Marii Konopnickiej w Rawie Mazowieckiej;  

96-200 Rawa Mazowiecka ul. Miła 2 (gabinet dyrektora szkoły) 

Termin otwarcia ofert: w dniu: 04.01.2011 r. godz. 8.35
 

Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę jaką 

zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

20. Opis sposobu obliczania ceny oferty. 

20.1. Należy podać cenę brutto (miesięczne wynagrodzenie brutto). 

20.2. Wykonawca określi cenę brutto za miesiąc wykonywania zadań objętych niniejszym 

zamówieniem, poprzez jej wskazanie w ofercie oraz cenę brutto całego zamówienia.  Wartość 

oferty stanowi iloczyn ceny za jeden miesiąc określonej w ofercie oraz ilość miesięcy (15 miesięcy) 

wykonywania zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownym.  

20.3. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. Cena musi uwzględniać wszystkie 

wymagania niniejszej siwz oraz obejmować wszelkie koszty, które Wykonawca winien ponieść z 

tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. 

20.4. Ceną oferty jest cena brutto podana w formularzu ofertowym. 

20.5. Wszystkie wartości powinny być naliczane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

20.7. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe oraz inne 

omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie 

powodujące istotnych zmian w treści oferty stosownie do treści art. 87 ust. 2 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych (uPzp). 

20.8. Oferta zawierająca rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia zostanie 

odrzucona art. 89 ust. 1 pkt 4 uPzp. 

21. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między 

Zamawiającym a Wykonawcą.  

Wszelkie rozliczenia prowadzone będą w PLN. 

22. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze 
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oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert. 

22. 1.Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: 

Zamawiający będzie oceniał oferty według następującego kryterium: 

 

1)cena – 55% 

           C naj 

Pc = -------------- x 100 pkt x 55% 

           C bad 

Pc – liczba punktów w zakresie ceny 

Cnaj – najniższa cena spośród złożonych ofert 

Cbad – cena badanej oferty 

2) doświadczenie i wykształcenie zawodowe – 45 % 

- wykształcenie i doświadczenie zawodowe oraz doświadczenie w zakresie tworzenia, wdrażania i 

realizacji projektów w ramach PO KL: 

1. wykształcenie wyższe oraz co najmniej pięcioletni staż pracy w szkole – 5 pkt (za każdy rok 

powyżej 5-ciu lat -1 pkt., nie więcej niż 5 pkt (max liczba w tym kryterium 10pkt) 

2. znajomość prawa oświatowego – 10 pkt 

3. udział w tworzeniu, wdrażaniu lub realizacji projektów PO KL: 

- 1 projekt – 15 pkt. 

- więcej niż 1 projekt – 25 pkt. 

 

            Pw Bad. 

Pw = --------------------- x 100 x 45% 

             Pw najw. 

Pw – Ilość punktów za kryteria wykształcenie i doświadczenie zawodowe 

Pw bad – Ilość punktów oferty badanej w kryterium wykształcenie i doświadczenie zawodowe, 

Pw najw. - Ilość punktów oferty posiadającej najwyższą ilość punktów w kryterium wykształcenie i 

doświadczenie zawodowe, 

 

Sposób dokonywania oceny wg wzoru : 

P= Pc + Pw 

P – całkowita ilość punktów 

 

22.2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta nie odrzucona, która uzyska największą 

liczbę punktów ze wszystkich kryteriów. 

22.3. Punkty przyznane przez każdego z członków komisji zostaną zaokrąglone do dwóch 

miejsc po przecinku. 

22.4. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze 

względu na to, że dwie oferty przedstawią taki sam bilans ceny i kolejnego kryterium oceny ofert, 

tj. doświadczenia i wykształcenia zawodowego, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z 

niższą ceną. 

22.5. Oferty należy składać na druku, który stanowi załącznik-nr 1 do siwz 

23. Informacja o wszelkich formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze 

oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 
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23.1. Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie 

zamówienia o wyniku postępowania. Następnie Zamawiający zawrze umowę w sprawie 

zamówienia publicznego z wykonawcą, którego oferta została wybrana, w terminie nie krótszym 

niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty. 

23.2. Na podstawie art. 94 ust. 1a ustawy Zamawiający będzie mógł zawrzeć umowę w sprawie 

zamówienia publicznego przed upływem w/w terminu jeżeli w postępowaniu została złożona tylko 

jedna oferta. 

23.3. Zawarcie umowy nastąpi w siedzibie Zamawiającego. O terminie zawarcia umowy 

wykonawca zostanie powiadomiony. 

24. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

25. Istotne dla Zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone 

do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo 

wzór umowy. 

25.1. Zamawiający wymaga aby wykonawca zawarł z nim umowę na zasadach określonych w 

projekcie umowy, będącej załącznikiem nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w 

której uzupełnieniu podlegały będą dane ustalone w wyniku przeprowadzonego postępowania oraz 

zapisy dotyczące podwykonawstwa. 

26. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy 

w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

26. Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać 

uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień 

publicznych, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy. 

26.1. Protest można wnieść wobec: 

1) Treści ogłoszenia o zamówieniu oraz postanowień siwz. Protest wnosi się w terminie 7 dni od 

dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia siwz na 

stronie internetowej. 

2) Czynności podjętych przez zamawiającego w postępowaniu oraz w przypadku zaniechania przez 

zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy. Protest wnosi się w 

terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było 

powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę do jego wniesienia. 

Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do zamawiającego w taki sposób, że mógł 

zapoznać się z jego treścią. 

 

  

 

 

  


