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 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

(SIWZ) 
 

PRZETARG NIEOGRANICZONY 
o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r Nr 

113 poz.759 z późn. zm.). 

 
 

W PRZEDMIOCIE: 
 

Organizacja i przeprowadzenie szkoleń oraz kursów dla Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Wyszkowie realizowanych w ramach IV edycji projektu systemowego 
pn. "W aktywno ści siła" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 
Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe 

centra pomocy rodzinie. 
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(SIWZ)  

ZP-1/2011  
Zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. 
Nr 113 poz.759 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą określa się: 
 
1. ZAMAWIAJ ĄCY 
Zamawiającym jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie (PCPR w Wyszkowie) 
Adres: ul. I AWP 82A, 07-200 Wyszków 
Telefon: 029/ 742-85-22 
Telefax: 029/ 742-85-22 
Adres e-mail: pomocwyszkow@wp.pl 
Godziny urzędowania: od 8.00 do 16.00 
NIP: 762-17-74-575  REGON: 550720369 
 
2. TRYB POSTĘPOWANIA  
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego 
o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (t. j .Dz. U. z 2010 r Nr 113 poz.759 z późn. zm.), 
z zachowaniem zasad określonych w niniejszej ustawie. 
Informacje uzupełniające 
1. Wszelkie informacje przedstawione w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

przeznaczone są wyłącznie w celu przygotowania oferty i w żadnym wypadku nie powinny być 
wykorzystywane w inny sposób. 

2. Oferent winien zapoznać się z całością niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
3. Wszystkie załączniki załączone do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia stanowią jej 

integralną część. 
4. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty ponosi Oferent. 
5. Wykonawcą może być: osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca 

osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie. 
6. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte 

wykonanie zamówienia. W razie wykonawców występujących wspólnie powinien być wyznaczony 
pełnomocnik do reprezentowania. 

7. Ofertę stanowi wypełniony druk „OFERTA” z wypełnionymi załącznikami i wymaganymi dokumentami. 
8. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego może zostać unieważnione jedynie w przypadkach 

określonych w ustawie prawo zamówień publicznych.  
 
3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  
1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie szkoleń oraz kursów dla Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie realizowanych w ramach IV edycji projektu systemowego pn. 
"W aktywności siła” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie 
aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie. 

2. W przypadku, gdy wystąpi okoliczność, że zbędnym lub niemożliwym stanie się przeprowadzenie 
szkolenia dla liczby osób wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający 
zastrzega sobie prawo zmniejszenia liczby osób skierowanych na szkolenie oraz w konsekwencji 
powyższego prawo zmniejszenia liczby grup szkoleniowych. 

3. Przedmiot zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 
CPV: 805-000-00-9 Usługi szkoleniowe 
CPV: 805-331-00-0 Usługi szkolenia komputerowego 
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CPV: 805-100-00-2 Usługi szkolenia specjalistycznego 
CPV: 805-300-00-8 Usługi szkolenia zawodowego 
4. Zamówienie realizowane będzie w formie kursów w zakresach tematycznych, z których każdy stanowi 

odrębne zadanie: 
Zadanie 1 „ Kurs prawa jazdy kat. B” : 
a) kurs w formie zajęć praktycznych łączonych z wykładami, przeznaczony dla 1 grupy 10 osobowej, tj. 

wychowanków rodzin zastępczych i placówki opiekuńczo-wychowawczej oraz osób niepełnosprawnych 
b) celem kursu jest: 
• nauka prowadzenia samochodu osobowego, 
• zapoznanie z zasadami ruchu drogowego, 
• wykonywanie manewrów na placu manewrowym samochodem osobowym 
• przygotowanie do egzaminu państwowego na prawo jazdy kat. B 
c) system kursu:  
• dzienno- wieczorny 
• ilość spotkań indywidualnie dostosowana do każdego uczestnika szkolenia,   
• jednorazowe spotkanie max. 2 godz. zegarowe 
• ilość godzin kursu powinna obejmować 60 godzin, w tym zajęcia teoretyczne minimum 30 godz. i zajęcia 

praktyczne  minimum 30 godz. 
d)  kurs należy przeprowadzić wg programu załączonego do oferty. 
 
Zadanie 2 „Kurs prawa jazdy kat. C”  
a)  kurs w formie zajęć praktycznych łączonych z wykładami, przeznaczony dla 1 osoby niepełnosprawnej,  
b)  celem kursu jest: 
• nauka prowadzenia samochodu ciężarowego, 
• zapoznanie z zasadami ruchu drogowego, 
• wykonywanie manewrów na placu manewrowym samochodem ciężarowym  
• przygotowanie do egzaminu państwowego na prawo jazdy kat. C 
c)  system kursu:  
• dzienno-wieczorny, 
• ilość spotkań indywidualnie dostosowana do każdego uczestnika szkolenia,   
• ilość godzin kursu powinna obejmować min. 50 godzin, w tym zajęcia teoretyczne minimum 20 godz. 

i zajęcia praktyczne minimum 30 godz. 
d)  kurs należy przeprowadzić wg programu załączonego do oferty. 
 
Zadanie 3 „Kurs kwalifikacji wst ępnej przyspieszonej”  
a)  kurs w formie zajęć praktycznych łączonych z wykładami, przeznaczony dla 2 osób niepełnosprawnych,  
b)  celem kursu jest: 
• nauka racjonalnej jazdy, z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa, 
• stosowanie przepisów, 
• nauka bezpieczeństwa, obsługi i logistyki w aspekcie zdrowia, ruchu drogowego i środowiska, 
• przygotowanie do egzaminu państwowego, 
c)  system kursu:  
• dzienno-wieczorny, 
• ilość spotkań indywidualnie dostosowana do każdego uczestnika szkolenia,   
• ilość godzin kursu powinna obejmować min. 140 godz., w tym zajęcia teoretyczne minimum 130 godz. 

i zajęcia praktyczne minimum 10 godz., 
d)  kurs należy przeprowadzić wg programu załączonego do oferty. 
 
Zadanie 4 „Kurs operatora wózków widłowych” 
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a) kurs w formie zajęć praktycznych łączonych z wykładami, przeznaczony dla 2 osób, tj. wychowanka 
rodziny zastępczej i osoby niepełnosprawnej. 

b) celem kursu jest: 
• nabycie teoretycznych i praktycznych umiejętności w zakresie kursu, 
• uzyskanie uprawnień na operatora wózków widłowych, 
• uzyskanie odpowiednich uprawnień do pracy w ww. zawodzie potwierdzonych odpowiednim certyfikatem 

lub zaświadczeniem z MEN, 
c) system kursu: dzienny 
d) ilość godzin kursu powinna obejmować min. 64 godz. 
e) kurs należy przeprowadzić wg harmonogramu zajęć i programu załączonego do oferty. 

 
Zadanie 5 „Kurs tworzenia aplikacji internetowych połączony z warsztatami społeczno-zawodowymi 
i rehabilitacj ą":  
a) kurs stacjonarny, w ośrodku dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo z bazą 

rehabilitacyjną położonym w miejscu atrakcyjnym turystycznie, w formie ćwiczeń praktycznych łączonych 
z wykładami, przeznaczony dla 1 grupy 8 osobowej, tj. młodzieży niepełnosprawnej wraz z 3 opiekunami.  

b) celem kursu jest: 
• nabycie umiejętności z zakresu tworzenia aplikacji internetowych, 
• nabycie umiejętności korzystania z technologii komputerowych, 
• uzyskanie odpowiednich uprawnień z zakresu tworzenia aplikacji internetowych potwierdzonych 

odpowiednim certyfikatem lub zaświadczeniem z MEN, 
• nabycie umiejętności poruszania się po rynku pracy i zdobycie wiedzy na temat predyspozycji 

zawodowych – określenie indywidualnej ścieżki zawodowej, 
• pozyskane wiedzy i umiejętności z zakresu autoprezentacji, 
• zwiększenie autonomii i poczucia wartości, 
• zwiększenie poziomu aktywności i inicjatywy młodzieży niepełnosprawnej na rynku pracy, 
c) system kursu: stacjonarno-dzienny, z wyłączeniem sobót i niedziel, 
d) ilość godzin kursu powinna obejmować min. 70 godzin,  
e) kurs należy przeprowadzić wg harmonogramu zajęć i programu załączonego do oferty. 

 

Zadanie 6 „Kurs komputerowy z pakietem MS Office z elementami grafiki komputerowej i obsługą 
internetu połączony z warsztatami społeczno-zawodowymi i rehabilitacją” : 
a) kurs stacjonarny, w ośrodku przystosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych z bazą rehabilitacyjną 

położonym w miejscu atrakcyjnym turystycznie, w formie ćwiczeń praktycznych łączonych z wykładami, 
przeznaczony dla 1 grupy 8 osobowej słabo słyszących i głuchych w wieku aktywności zawodowej, 

b) celem kursu jest: 
• nabycie umiejętności z zakresu programów z pakietu MS-Office, grafiki komputerowej oraz obsługi 

Internetu, 
• nabycie umiejętności korzystania z technologii komputerowych, 
• uzyskanie odpowiednich uprawnień z zakresu kursu potwierdzonych odpowiednim certyfikatem lub 

zaświadczeniem z MEN, 
• nabycie umiejętności poruszania się po rynku pracy i zdobycie wiedzy na temat predyspozycji 

zawodowych – określenie indywidualnej ścieżki zawodowej, 
• pozyskane wiedzy i umiejętności z zakresu autoprezentacji, 
• zwiększenie autonomii i poczucia wartości, 
• zwiększenie poziomu aktywności i inicjatywy młodzieży niepełnosprawnej na rynku pracy, 
f) system kursu: stacjonarno-dzienny, z wyłączeniem sobót i niedziel, 
g) ilość godzin kursu powinna obejmować min. 70 godzin,  
h) kurs należy przeprowadzić wg harmonogramu zajęć i programu załączonego do oferty. 
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Zadanie 7 „Kurs żeglarski na patent żeglarza jachtowego z warsztatami społeczno-zawodowymi”:  
a) kurs żeglarski w formie zajęć praktycznych łączonych z wykładami, przeznaczony dla 1 grupy 6 osobowej 

- małoletnich osób z placówki opiekuńczo-wychowawczej. 
b) kurs obejmuje: 
• nauka bezpiecznego prowadzenia jachtów żaglowych na śródlądziu, 
• zapoznanie z zasadami ruchu na śródlądowych drogach wodnych, 
• wykonywanie manewrów w portach jachtami śródlądowymi, 
• przygotowanie do egzaminu zgodnie z wymogami Polskiego Związku Żeglarskiego na patent żeglarza 

jachtowego, 
• nabycie umiejętności poruszania się po rynku pracy i zdobycie wiedzy na temat predyspozycji 

zawodowych – określenie indywidualnej ścieżki zawodowej, 
• pozyskane wiedzy i umiejętności z zakresu autoprezentacji, 
• zwiększenie autonomii i poczucia wartości, 
c) system kursu: stacjonarno-dzienny,  
d) ilość godzin kursu powinna obejmować 100 godzin kursu żeglarza jachtowego oraz min. 30 godz. 

warsztatów społeczno-zawodowych, 
e) kurs należy przeprowadzić wg harmonogramu zajęć i programu załączonego do oferty. 
 

 

Zadanie 8 „Kurs komputerowy – obsługa pakietu MS Office i obsługa internetu”: 
a) kurs w ośrodku przystosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych w formie ćwiczeń praktycznych 

łączonych z wykładami, przeznaczony dla 6 osób niepełnosprawnych, (jeżeli Wykonawca zorganizuje kurs 
poza terenem miasta Wyszków zobowiązany jest zapewnić transport do i z ośrodka szkoleniowego wraz 
z ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków). 

b) celem kursu jest: 
• nabycie umiejętności z zakresu programów pakietu MS-Office oraz obsługi Internetu, 
• nabycie umiejętności korzystania z technologii komputerowych, 
• uzyskanie odpowiednich uprawnień z zakresu kursu potwierdzonych odpowiednim certyfikatem lub 

zaświadczeniem z MEN, 
c)    system kursu: dzienny, z wyłączeniem sobót i niedziel, 
d)    ilość godzin kursu powinna obejmować min. 90 godzin,  
e)    kurs należy przeprowadzić wg harmonogramu zajęć i programu załączonego do oferty. 

Zadanie 9 „Kurs komputerowy – tworzenie stron internetowych z wykorzystaniem grafiki 
komputerowej” : 
a) kurs w formie ćwiczeń praktycznych łączonych z wykładami, przeznaczony dla 2 osób – 

usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych, (jeżeli Wykonawca zorganizuje kurs poza terenem 
miasta Wyszków zobowiązany jest zapewnić transport do i z ośrodka szkoleniowego wraz 
z ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków). 

b) celem kursu jest: 
• nabycie umiejętności z zakresu tworzenia stron internetowych z wykorzystaniem grafiki komputerowej, 
• nabycie umiejętności korzystania z technologii komputerowych, 
• uzyskanie odpowiednich uprawnień z zakresu kursu potwierdzonych odpowiednim certyfikatem lub 

zaświadczeniem z MEN, 
c)    system kursu: dzienny, z wyłączeniem sobót i niedziel, 
d)    ilość godzin kursu powinna obejmować min. 120h godzin,  
e)    kurs należy przeprowadzić wg harmonogramu zajęć i programu załączonego do oferty. 
 
Zadanie 10 „Kurs – opieki nad osobami starszymi i dziećmi, połączony z pierwszą pomocą” 



 
 
 
 
 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie 
ul. I Armii Wojska Polskiego 82A 

07-200 Wyszków 
tel./fax (029) 742-85-22,  

www.pcpr-wyszkowski.ehost.pl, e-mail: pomocwyszkow@wp.pl 

    

 
 „W aktywności siła” 
 IV edycja projektu systemowego 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego. 

6

a)  kurs w formie ćwiczeń praktycznych łączonych z wykładami, przeznaczony dla 4 osoby niepełnosprawnej 
(jeżeli Wykonawca zorganizuje kurs poza terenem miasta Wyszków zobowiązany jest zapewnić transport 
do i z ośrodka szkoleniowego wraz z ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków), 

b)    kurs obejmuje: 
• naukę w zakresie medyczno-środowiskowym, udzielania pierwszej pomocy, aspektów prawnych dot. 

opieki, 
• zapoznanie z zagadnieniami z zakresu psychologii i pedagogiki w pracy opiekuna, 
c)    system kursu: dzienny, z wyłączeniem sobót i niedziel, 
d)    ilość godzin kursu powinna obejmować min. 120 godziny,  
e)    kurs należy przeprowadzić wg harmonogramu zajęć i programu załączonego do oferty. 
 
5. Założenia organizacyjne oraz wymagania Zamawiającego, w tym ogólne i dla każdego z poszczególnych 

zadań określono w załączniku nr 1 do SIWZ zwanego „Wymaganiami zamawiającego”. 
6. Zamawiający wymaga osobistego wykonania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę, bez dalszego 

zlecania podwykonawcy. 
 
4.  OFERTY CZĘŚCIOWE I WARIANTOWE  
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych obejmujących, co najmniej 1 zadanie – zamówienie 
obejmuje 10 odrębnych zadań. 
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 
 
5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA  
Zamówienie należy wykonać w terminie do dnia 20/12/2011 roku, z zastrzeżeniem realizacji poszczególnych 
zadań w terminach wskazanych w wymaganiach Zamawiającego załącznik nr 1 do SIWZ. 
 
6. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 
OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW  
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy: 
1. Spełniają warunki art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy prawo zamówień publicznych. 
2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy prawo zamówień 

publicznych.  
3. Spełniają wymogi określone w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w szczególności: 
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności; 
• koncesję, zezwolenia lub licencję, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub 

licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym, 
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonywania zamówienia tj. wykonują usługi określone 

w opisie „Przedmiotu zamówienia” w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania 
o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, na rzecz 
co najmniej jednego podmiotu. W wykazie należy podać co najmniej 2 udzielone zamówienia, w tym jedno 
zrealizowane w ramach projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

c) dysponują osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu danego zadania opisanego w przedmiocie 
zamówienia, lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępniania osób zdolnych 
do wykonywania zamówienia, tj. osobami, które posiadają kwalifikacje zawodowe, doświadczenie 
i wykształcenie niezbędne do realizacji zakresu kursu przedstawionego w przedmiocie zamówienia (w tym 
osobami określanymi, jako specjalista-wykładowca posiadającymi doświadczenie w zakresie prowadzenia 
zajęć (edukacyjnych/ szkoleniowych).  

Ocena spełniania, ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia, w oparciu 
o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w rozdziale 7 niniejszej SIWZ. 
Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż ww. warunki Wykonawca spełnił. 
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7. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ WYKONAWCY  W CELU 
POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU  
1. Zaparafowany przez Wykonawcę formularz wymagania zamawiającego- załącznik nr 1do SIWZ. 
2. Formularz ofertowy- wypełniony i podpisany załącznik nr 2 do SIWZ. 
3. Oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy pzp 

i spełnienia wymagania określone w art. 22 ust.1 ustawy pzp- załącznik nr 3 do SIWZ. 
4. Wykaz usług zgodnie z danymi z pkt. 6.3b) SIWZ i referencje potwierdzające świadczenie tych usług 

w ciągu ostatnich 3 lat- załącznik nr  4. 
5. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich 

kwalifikacji zawodowych zgodnie z pkt 6.3c) SIWZ- załącznik nr 5. 
6. Zaparafowany przez Wykonawcę wzór umowy- załącznik nr 6 do SIWZ. 
7. Zaakceptowane przez Wykonawcę „Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych uczestników 

projektu „W aktywności siła” w ramach POKL” - załącznik 7 do SIWZ. 
8. Program kursu wraz z harmonogramem zajęć. 
9. Koncesję, zezwolenia lub licencję, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub 

licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym, zwanym 
dalej "zamówieniem".  Brak obowiązku posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji Wykonawca 
potwierdzi własnym oświadczeniem załączonym do oferty. 

10. Dokumenty potwierdzające uprawnienia osób podpisujących ofertę Wykonawcy do działania w jego 
imieniu (odpis z KRS lub ewidencji działalności gospodarczej), w tym także pełnomocnictwa, o ile 
uprawnienia te nie wynikają z dokumentów rejestrowych. Pełnomocnictwo powinno zostać złożone albo w 
formie oryginału albo w formie kserokopii notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

11. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu 
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych 
oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy. 

12. Wykonawcy zagraniczni: 
a) Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej składa 

dokumenty zgodnie z § 4 i 6 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30/12/2009 roku w sprawie 
dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być 
składane (Dz. U. z 2009 roku, Nr 226, poz.1817). 

13. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie.  
a) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania, 
b) zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy 

w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, 
c) jeżeli oferta konsorcjum zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może przed zawarciem 

umowy wezwać pełnomocnika do przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 
 
8. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SI Ę ZAMAWIAJ ĄCEGO Z WYKONAWCAMI  
1. Wszystkie oświadczenia i dokumenty należy przekazywać pisemnie. 
2. Dopuszcza się przekazywanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji telefaksem lub drogą 

elektroniczną: fax 0-29/ 742-85-22; e-mail: pomocwyszkow@wp.pl. Wszelkie zapytania do w/w 
zamówienia należy przesłać w formie elektronicznej na podany adres e-mail. 

3. Telefon do kontaktu: 029/74-285-22 wew. 19. 
 
9. WADIUM  
nie dotyczy 
 
10. TERMIN ZWI ĄZANIA OFERT Ą 
termin związania ofertą wynosi 30 dni (rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert).  
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11. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 
1. Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę. 
2. Ofertę należy złożyć, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej w języku polskim, pismem czytelnym, 

trwałym środkiem pisarskim. 
3. Oferenci zobowiązani są przedstawić ofertę zgodnie z formularzami, które stanowią załączniki do SIWZ 

i zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ustawy prawo 
zamówień publicznych.  

4. Oferta musi obejmować, co najmniej jedno zadanie. Należy wypełnić załączony wzór oferty - załącznik 
nr 2. 

5. Dokumenty składające się na ofertę należy składać w formie oryginałów lub kserokopii dokumentów 
potwierdzonych (każda strona) własnoręcznym podpisem osoby podpisującej w imieniu Wykonawcy ofertę 
z adnotacją „za zgodność z oryginałem”. 

6. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy 
złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej 
prawdziwości. 

7. Niezależnie od powyższego zastrzeżenia, pełnomocnictwo musi zostać złożone w formie oryginału lub 
poświadczonej notarialnie kserokopii. 

8. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, 
poświadczonym przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem. 

9. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 
10. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert w wersji elektronicznej. 
11. Oferta winna zawierać, co najmniej następujące informacje: 
• dane o Wykonawcy (nazwę Wykonawcy, NIP, dokładny adres, telefon, faks),  
• przedmiot oferty, 
• cenę brutto i netto przedmiotu oferty podaną w złotych polskich; cena brutto powinna obejmować 

wykonanie całego przedmiotu oferty wraz z podatkiem VAT. Cena powinna być określona cyfrowo 
i słownie. W razie rozbieżności będzie przyjmowana cena określona słownie, 

• szczegółowy wykaz załączonych dokumentów. 
12. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby (osób) podpisującej 

ofertę. 
13. Karty oferty powinny być spięte w sposób gwarantujący jej trwałość. Zaleca się ponumerowanie 

zapisanych stron. 
14. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. Zamawiający nie przewiduje 

możliwości zwrotu kosztów przygotowania oferty przetargowej. Wykonawca powinien zapoznać się 
z całością SIWZ, której integralną część stanowią załączniki. 

15. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie. 
16. Oferty winny być złożone w zamkniętej kopercie, z opisem „przetarg nieograniczony– organizacja 

i przeprowadzenie szkoleń oraz kursów dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie 
realizowanych w ramach IV edycji projektu systemowego pt. "W aktywności siła” oraz pełną nazwą oraz 
dokładnym adresem Wykonawcy - zawierającej wewnątrz całościową ofertę Wykonawcy w niniejszym 
postępowaniu. 

17. W przypadku braku powyższych informacji, Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia 
wynikające z tego braku np. przypadkowe otwarcie ofert w przypadku składania ofert przed wyznaczonym 
terminem składania, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską za jej nie otwarcie 
w trakcie sesji otwarcia ofert. 

18. Wszystkie załączniki (w tym także wzór umowy) stanowią integralną część niniejszej SIWZ. 
19. Oferta tzn. formularz ofertowy i wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia muszą być podpisane 

przez osobę albo osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku, gdy osoba 
podpisująca ofertę w imieniu Wykonawcy nie jest wpisana do właściwego rejestru, jako osoba 
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upoważniona do reprezentacji, musi przedstawić pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy 
oraz jego reprezentowania i zaciągania zobowiązań finansowych. 

20. Oferty nieodpowiadające zasadom określonym w ustawie oraz niespełniające warunków ustalonych 
w niniejszej SIWZ zostaną odrzucone. 

 
12. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT  
1. Oferty należy składać na adres Zamawiającego: 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie  
ul. I AWP 82A 

 07-200 Wyszków 
2. Nie później niż do dnia 01/06/2011 roku do godz.12.00, w sekretariacie PCPR.  
3. Otwarcie ofert nastąpi dnia 01/06/2011 roku o godz. 12.15, w siedzibie Zamawiającego. 
4. Wszystkie oferty złożone po podanym powyżej terminie zostaną zwrócone bez otwierania. 
5. Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę, pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma 

pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed terminem otwarcia ofert. 
6. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu powinno być przygotowane, opieczętowane 

i oznakowane określeniami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. 
7. Oferent nie może wycofać i wprowadzać zmian w ofercie po upływie terminu do składania ofert.  
8. Jeżeli Wykonawca zastrzega niejawność informacji stanowiących treść oferty, na podstawie art. 8 ust. 3 

ustawy pzp zobowiązany jest podać odpowiednią informację oraz spiąć dokumenty, których treść stanowi 
tajemnicę przedsiębiorstwa, w nieprzejrzyste opakowanie z dopiskiem „NIEJAWNE ”. Tajemnicę 
przedsiębiorstwa stanowią wyłącznie informacje w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. 

 
13.OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 
1. Cenę oferty należy podać w złotych polskich i obliczyć dla całości zamówienia zgodnie z ustawą z dnia 5 

lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050) z uwzględnieniem wszelkich rabatów, upustów, itp., 
których Wykonawca zamierza udzielić. 

2. Cena brutto złotych podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem 
przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.  

3. Do wartości netto zamówienia należy doliczyć podatek VAT obliczony zgodnie z obowiązującymi 
przepisami i przedstawić w formularzu oferty.  

4. W ofercie należy podać cenę brutto realizacji zamówienia (z podatkiem VAT), z dokładnością do dwóch 
miejsc po przecinku. 

5. Cena powinna być podana cyfrowo i słownie.  
6. Oferta winna zawierać łączną wartość brutto i netto obejmującą całe zadanie, wyrażoną cyfrowo i słownie 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczki. Wymóg udzielenia zaliczki zawarty w ofercie spowoduje 
jej odrzucenie. 

7. Cena oferty i wszystkie jej składniki powinna być wyrażona w PLN (złotych polskich) z dokładnością 
do dwóch miejsc po przecinku. 

8. W przypadku zwolnienia z podatku VAT Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty dokument 
potwierdzający zwolnienie. 

 
14. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJ ĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE 
OFERTY 
Cena ofertowa– 100% 
Oferta najtańsza spośród ofert nieodrzuconych otrzyma 100 punktów, Pozostałe proporcjonalnie mniej według 
formuły: 
     najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych 
----------------------------------------------------------------- x 100= ilość punktów 
     cena oferty badanej nieodrzuconej 
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Zamawiający przyzna zamówienie wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w ustawie 
prawo zamówień publicznych i spełnia wymagania niniejszej SIWZ oraz została uznana za najkorzystniejszą, 
według przyjętych kryteriów oceny ofert. Oferty będą porównane oddzielnie dla każdego z zadań.  
 
15. INFORMACJE O FORMALNO ŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTA Ć DOPEŁNIONE PO 
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓ WIENIA PUBLICZNEGO  
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zostanie powiadomiony o wyborze oraz terminie i miejscu 
podpisania umowy wg formularza załączonego do SIWZ.  
 
16. ZABEZPIECZENIE NALE ŻYTEGO WYKONANIA UMOWY  
nie dotyczy  
 
17. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTAN Ą WPROWADZONE DO TREŚCI 
ZAWIERANEJ UMOWY  
Według formularza umowy załączonego do SIWZ. 
 
18. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJ ĄCE WYKONAWCY W TOKU 
POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  
Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może 
doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony 
prawnej przewidziane w Dziale VI „Środki ochrony prawnej” ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo 
zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2010, Nr 113, poz. 759 z póź. zm.). 
 
Załączniki, dokumenty i wzory. 

1. Akceptacja „Wymagań zamawiającego” (załącznik nr 1). 
2. Formularz oferty (załącznik nr 2). 
3. Oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 oraz z art. 44, że spełnia warunki art. 22 ust. 1 ustawy „Prawo zamówień 
publicznych” (załącznik nr 3). 

4. Wykaz usług (załącznik nr 4). 
5. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (załącznik nr 5). 
6. Zaakceptowany przez Wykonawcę formularz umowy (załącznik nr 6). 
7. Zaakceptowane przez Wykonawcę „Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych uczestników 

projektu „W aktywności siła” w ramach POKL” (załącznik 7). 
 


