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Nowy Targ, 03.03.2020 r.
Znak sprawy: ZA.272.15.2020

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
nr ZA.272.15.2020

O wartości zamówienia większej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 30 000 euro
i mniejszej iż wyrażona w złotych równowartość kwoty 750 000 euro.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym
na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), którego przedmiotem
są usługi społeczne:

Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla
uczniów w ramach projektu pn.: „Rozwój Centrum
Kompetencji Zawodowych w branży turystycznogastronomicznej w powiecie nowotarskim”.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej: Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, 10.2 Rozwój kształcenia
zawodowego, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR.
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I.

ZAMAWIAJĄCY
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
ul. Bolesława Wstydliwego 14
34-400 Nowy Targ
tel.(0-18) 26 61 300, fax (0-18) 26 61 344
e-mail: przetarg@nowotarski.pl
www: www.nowotarski.pl/bip/przetargi/
w imieniu Dyrektora:
1. Zespołu Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce, ul. Podhalańska 3, 34-480
Jabłonka;
2. Zespołu Szkół Zawodowych i Placówek w Krościenku nad Dunajcem, ul. Jagiellońska 4,
34-450 Krościenko nad Dunajcem.

II.

PODSTAWA PRAWNA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), zwanej dalej „ustawą Pzp”.

III.

ZASADY PROWADZENIA POSTĘPOWANIA
Do postępowania mają zastosowanie przepisy art.
W pozostałym zakresie zasady prowadzenia reguluje
o zamówieniu (dalej Ogłoszenie).

IV.

138o ustawy Pzp.
niniejsze Ogłoszenie

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia są następujące usługi :

Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczniów w ramach projektu
pn. „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej
w powiecie nowotarskim”.
Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego
na lata 2014-2020 (RPO WM), Działanie 10.2 Rozwój Kształcenia zawodowego, Poddziałanie
10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów - SPR, Projekt pn.: „Rozwój Centrum Kompetencji
Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej w powiecie nowotarskim”.
2. Przedmiot zamówienia podzielony został na 3 następujące części:
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Część nr 1 – Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu barmańskiego dla jednej
maksymalnie 12-osobowej grupy uczniów zakwalifikowanych na kurs przez Komisję
Rekrutacyjną powołaną w Zespole Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce
w ramach projektu pn.: „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży
turystyczno-gastronomicznej w powiecie nowotarskim”.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 A do niniejszego
Ogłoszenia.
Część nr 2 – Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu barmańskiego dla dwóch
maksymalnie 10-osobowych grup uczniów oraz dwóch maksymalnie 15-osobowych
grup uczniów zakwalifikowanych na kurs przez Komisję Rekrutacyjną powołaną
w Zespole Szkół Zawodowych i Placówek w Krościenku nad Dunajcem w ramach
projektu pn.: „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystycznogastronomicznej w powiecie nowotarskim”.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 B do niniejszego
Ogłoszenia.
Część nr 3 – Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu operatora wózków jezdniowych
z napędem silnikowym z wymianą butli gazowych w wózkach napędzanych gazem
dla jednej maksymalnie 10-osobowej grupy uczniów zakwalifikowanych na kurs przez
Komisję Rekrutacyjną powołaną w Zespole Szkół im. Bohaterów Westerplatte
w Jabłonce w ramach projektu pn.: „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych
w branży turystyczno-gastronomicznej w powiecie nowotarskim”.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 C do niniejszego
Ogłoszenia.
3. Kod i nazwa zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówienia (CPV):
80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe
80500000-9 Usługi szkoleniowe
80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego
V.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Każdorazowo zgodnie ze szczegółowymi opisami przedmiotu zamówienia stanowiącymi
załączniki nr 1 od A do C do niniejszego Ogłoszenia.

VI.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Zamawiający nie definiuje (nie bada) warunków udziału w postępowaniu.
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VII. WYKAZ OSWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Zamawiający nie definiuje warunków udziału w postępowaniu – dokumenty
nie wymagane.
VIII. INFORMACJE
O
SPOSOBIE
POROZUMIEWANIA
SIĘ
ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW,
OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
1. Niniejsze postępowanie jest prowadzone w języku polskim.
2. Komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami będzie odbywała się drogą
elektroniczną (adres e-mail: przetarg@nowotarski.pl), z uwzględnieniem wymogów
dotyczących formy złożonych dokumentów określonych w pkt 5 niniejszego rozdziału.
3. Jeżeli Zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie
potwierdza fakt ich otrzymania.
4. Domniemywa się, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na adres poczty
elektronicznej podany przez wykonawcę w ofercie zostało mu doręczone w sposób
umożliwiający zapoznanie się wykonawcy z treścią pisma, chyba ze wykonawca
wezwany przez Zamawiającego do potwierdzenia otrzymania oświadczenia, wniosku,
zawiadomienia lub informacji w sposób określony w pkt 2 oświadczy, iż ww.
wiadomości nie otrzymał.
5. Forma pisemna zastrzeżona jest do złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym
dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
pełnomocnictwa oraz uzupełnień, złożonych na wezwanie Zamawiającego.
6. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, należy kierować na adres:
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu, ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy
Targ, e-mail: przetarg@nowotarski.pl
7. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest: Inspektor ds. zamówień
publicznych – Ewa Rusnaczyk-Maciasz.
IX.

OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI OGŁOSZENIA
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego, z przekazanym pisemnie lub drogą
elektroniczną, wnioskiem o wyjaśnienie treści Ogłoszenia. Zamawiający udzieli
odpowiedzi niezwłocznie, nie później jednak niż 2 dni przed upływem terminu składania
ofert umieszczając odpowiedź na stronie internetowej: www.nowotarski.pl/bip/przetargi/
pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Ogłoszenia wpłynął do Zamawiającego
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nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania
ofert.
W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania
ofert dokonać zmiany treści Ogłoszenia. Dokonaną zmianę treści ogłoszenia Zamawiający
udostępnia na stronie: www.nowotarski.pl/bip/przetargi/ oraz jeżeli będzie to konieczne
odpowiednio wydłuża termin składania ofert.
X.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ, WADIUM
1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin
związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej
na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do wykonawców
o wyrażenie zgodny na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy
jednak niż 60 dni.
3. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

XI.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty
lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie
wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.
2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
5. Oferta wraz z załącznikami musi być czytelna.
6. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną
do reprezentowania wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty musi być
dołączone do oferty, jeżeli nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez
wykonawcę.
7. Jeżeli osoba/osoby podpisująca/e ofertę działa/ją na podstawie pełnomocnictwa,
pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie
do podpisania oferty. Pełnomocnictwo musi zostać dołączone do oferty w oryginale
lub notarialnie poświadczonej kopii.
8. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument
składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony
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wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę. W razie
wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersja wiążącą.
9. Zaleca się, by każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty była podpisana
lub parafowana przez wykonawcę. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności
każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem,
etc. powinny być parafowane przez wykonawcę.
10. Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane.
11. Zaleca się przy sporządzaniu oferty skorzystanie z wzorów (formularza oferty)
przygotowanych przez Zamawiającego.
12. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, co do których wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane
innym uczestnikom postepowania, muszą być oznaczone klauzulą: „Informacje
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zgodnie z tym przepisem przez
tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej
informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne
informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął
niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Wykonawca zastrzegając
tajemnicę przedsiębiorstwa zobowiązany jest dołączyć do oferty pisemne
uzasadnienie odnośnie charakteru zastrzeżonych w niej informacji wraz
ze wskazaniem działań podjętych w celu zastrzeżenia tych informacji. Uzasadnienie
powinno dowodzić, że zastrzeżona informacja w myśl przywołanego powyżej
przepisu:
a) Ma
charakter
techniczny,
technologiczny
lub
organizacyjny
przedsiębiorstwa,
b) Nie została ujawniona do wiadomości publicznej,
c) Podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania
poufności.
Zaleca się, aby uzasadnienie o którym mowa powyżej było sformułowane
w sposób umożliwiający jego udostepnienie pozostałym uczestnikom postepowania,
w przypadku uznania przez Zamawiającego zasadności tego zastrzeżenia. Zaleca się,
aby informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa były trwale spięte
i oddzielone od pozostałej (jawnej) części oferty.
13. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
14. Wykonawca wskaże w ofercie tę część zamówienia, której wykonanie powierzy
podwykonawcom.
15. Na ofertę składają się:
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16.

17.

18.

19.

a) Formularz oferty – wzór - załącznik nr 2 od A do C /w zależności od
wybranej części/,
b) Dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione
do reprezentacji wykonawcy (jeżeli nie wynikają ona z innych
dokumentów załączonych przez wykonawcę do oferty), a jeżeli
wykonawca reprezentuje pełnomocnik – także pełnomocnictwo,
określające zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione
do reprezentowania wykonawcy.
Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
a) jej treść nie odpowiada treści ogłoszenia o zamówieniu z zastrzeżeniem
sytuacji dotyczącej poprawienia innej omyłki polegającej na niezgodności
oferty z treścią ogłoszenia o zamówieniu.
b) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
c) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia;
d) zawiera błędy w obliczeniu ceny;
e) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził
się na poprawienie innej omyłki polegającej na niezgodności oferty z treścią
ogłoszenia o zamówieniu;
f) wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą;
g) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli:
a) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;
b) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający
zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia, chyba że zamawiający może
zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;
c) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie
postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie zamawiającego;
Zamawiający poprawi w ofercie:
a) oczywiste omyłki pisarskie,
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji
rachunkowych dokonanych poprawek,
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z treścią ogłoszenia
o zamówieniu, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie
zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o:
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko,
siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania
działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona
i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami
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wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także
punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną
punktację;
b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia
oferty;
c) unieważnieniu postępowania.
20. Niezwłocznie po udzieleniu zamówienia na stronie internetowej Zamawiającego
zamieszczone zostaną informację o udzieleniu zamówienia, zawierające:
a) nazwę albo imię i nazwisko podmiotu, z którym zawarł umowę,
b) przedmiot umowy,
c) datę zawarcia umowy,
c) całkowitą wartość zamówienia,
albo informację o nieudzieleniu tego zamówienia.
XII.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferty muszą być złożone w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Targu
ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ – sekretariat II piętro (pok. nr
3.08), w terminie do dnia 11.03.2020 r. do godziny 11:00.
2. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie
zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone
nazwą (firmą) i adresem wykonawcy, zaadresowane na adres: Starostwo Powiatowe
w Nowym Targu ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ oraz opisane:
Nazwa (firma) Wykonawcy
adres Wykonawcy
Postępowanie
o
udzielenie
zamówienia
publicznego
prowadzone
na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j.
Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) na usługi społeczne, pn.: Zorganizowanie i przeprowadzenie
kursów zawodowych dla uczniów w ramach projektu pn. „Rozwój Centrum Kompetencji
Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej w powiecie nowotarskim”.
Oferta dla części nr ………………………………….. /wpisać nr części/
Nie otwierać przed dniem 11.03.2020 r., godz. 11:15

3. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie
niezwłocznie zwrócona wykonawcy.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej: Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, 10.2 Rozwój kształcenia
zawodowego, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR.

Powiat
Nowotarski

4. Zamawiający otworzy złożone oferty po upływie terminu wyznaczonego
na ich składanie, tj. w dniu 11.03.2020 r. o godz. 11:15 w siedzibie Starostwa
Powiatowego w Nowym Targu ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ –
sala konferencyjna pok. 4.07 III piętro.
5. Otwarcie ofert będzie miało charakter jawny i każdy zainteresowany wykonawca
będzie mógł być obecny w trakcie czynności otwarcia ofert.
6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką przeznaczył
na sfinansowanie zamówienia.
7. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców,
a także informacje dotyczące ceny oraz innych kryteriów oceny ofert oraz niezwłocznie
umieści powyższe informacje na stronie www: www.nowotarski.pl/bip/przetargi/.
XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY
1. Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny brutto oferty za cały zakres zamówienia
oraz ceny jednostkowej brutto za jednego uczestnika kursu, zgodnie z Formularzem
oferty (załącznik nr 2 A-C).
2. Cena brutto oferty stanowi iloczyn pozycji wskazanych w Formularzu oferty.
3. Nie dopuszcza się wariantowości cen.
4. Cena brutto oferty musi być wyższa niż 0 zł, wyrażona w złotych polskich (PLN)
i określona z dokładnością do jednego grosza (tj. do dwóch miejsc po przecinku).
5. Wykonawca musi uwzględnić w cenie oferty wszelkie koszty niezbędne
dla prawidłowego i pełnego wykonania zamówienia oraz wszelkie opłaty i podatki
wynikające z obowiązujących przepisów.
6. Rozliczenie płatności wynikające z zawartej umowy nastąpi za pośrednictwem metody
podzielnej płatności na podst. art. 108a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towarów i usług (Dz. U. z 2018 r, poz. 2174 z późn. zm.).
XIV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ PRZY WYBORZE
OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się
następującymi kryteriami (wg zasady 1% = 1 pkt, ostateczną liczbę punktów, stanowić
będzie suma punktów przyznanych w każdym kryterium):
1.1. Cena brutto za całość zamówienia (dotyczy każdorazowo każdej części
postępowania) - waga kryterium - 60%
Oferty zostaną ocenione wg wzoru:
(Cena najniższej oferty / Cena badanej oferty) x 60 = liczba punktów za kryterium cena.
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*Maksymalna liczba punktów, jakie można otrzymać w kryterium cena to 60.

1.2. Doświadczenie osób (trenerów, wykładowców, szkoleniowców, instruktorów,
prowadzących zajęcia/kurs) wyznaczonych do realizacji zamówienia z zakresu
objętym przedmiotowym zamówieniem (dotyczy każdorazowo każdej części
postępowania) – waga kryterium - 40 %
Ocena tego kryterium zostanie dokonana na podstawie oświadczenia Wykonawcy
zgodnie z poniższą tabelą:
Doświadczenie osób /liczba lat doświadczenia

Liczba przyznanych punktów

od 0 do 1 roku

0 pkt.

powyżej 1 roku do 3 lat

10 pkt.

powyżej 3 lat do 5 lat

20 pkt.

powyżej 5 lat do 7 lat
powyżej 7 lat

30 pkt.
40 pkt.

* Maksymalna liczba punktów, jakie można otrzymać w kryterium doświadczenie osób to 40.
** W sytuacji gdy wykonawca nie wskaże w ofercie liczby lat doświadczenia zgodnie z w/w kryterium otrzyma
0 (zero) punktów.

XV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO
1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza przekaże
Zamawiającemu informacje dotyczące osób podpisujących umowę oraz osób
upoważnionych do kontaktów w związku z realizacją umowy.
2. W przypadku, gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może wezwać
Wykonawcę do przedłożenia umowy regulującej współpracę wykonawców.
3. Z wykonawcą, którego ofertę wybrano, Zamawiający zawiera niezwłocznie w terminie
przez siebie wskazanym umowę w sprawie udzielenia zamówienia publicznego
na usługi społeczne.
4. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy.
Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, które
wpłynęły w postępowaniu, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia
postępowania.
XVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej: Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, 10.2 Rozwój kształcenia
zawodowego, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR.

Powiat
Nowotarski

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
XVII. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
1. Projekt umowy stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Ogłoszenia.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany (aneksowania) umowy na podstawie, której
dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli zaistnieją jakiekolwiek okoliczności, których
Zamawiający ani Wykonawca nie mogli przewidzieć w chwili podpisywania umowy (w
szczególności, jeżeli uczestnik kursu z przyczyn leżących po jego stronie tj. zaistniała
sytuacja losowa lub choroba, przerwał kurs, ale wyraża chęć jego ukończenia. Na
wniosek ucznia Wykonawca, który wyrazi zgodę na dokończenie kursu przez ucznia,
zwraca się pisemnie do Zamawiającego o przedłużenie czasu wykonania umowy o czas
nie zbędny na ukończenie kursu przez uczestnika).
XVIII. LISTA ZAŁĄCZNIKÓW DO OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU
Załącznik nr 1A – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części nr 1;
Załącznik nr 1B – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części nr 2;
Załącznik nr 1C – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części nr 3;
Załącznik nr 2A – Formularz oferty dla części nr 1;
Załącznik nr 2B – Formularz oferty dla części nr 2;
Załącznik nr 2C – Formularz oferty dla części nr 3;
Załącznik nr 3 – Projekt umowy dla części nr 1, 2 i 3 (wraz z załącznikiem nr 2 do umowy –
Umową podpowierzenia przetwarzania danych osobowych oraz załącznikiem nr 3 do
umowy – Zgodą na przetwarzanie danych);
Załącznik nr 4 – Informacja Administratora danych osobowych.
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Załącznik nr 2A do Ogłoszenia

FORMULARZ OFERTOWY
1. Nazwa - Wykonawca: …………………………………………………………………………………………………………
2. Adres Wykonawcy: …………………………………………………………………………………………………………….
tel. ……………………………… fax. ……………………………. e-mail ………………………………………………………..
NIP …………………………………… Regon ……………………………………
3. Nawiązując do Ogłoszenia do postępowania, do którego zastosowanie mają przepisy
art. 138o ustawy Pzp, jako Wykonawca posiadający wymagane prawem uprawnienia
oraz wpisy zgłaszam ofertę do wykonania następujących usług: Zorganizowanie
i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczniów w ramach projektu pn. „Rozwój
Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej w powiecie
nowotarskim”.
Część nr 1 – Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu barmańskiego dla jednej maksymalnie
12-osobowej grupy uczniów zakwalifikowanych na kurs przez Komisję Rekrutacyjną
powołaną w Zespole Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce w ramach projektu pn.:
„Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej
w powiecie nowotarskim”.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 A do niniejszego
Ogłoszenia.

OFEROWANA CENA
Oferowana cena brutto
za jednego uczestnika kursu

Ilość osób

Oferowana cena za cały zakres
zamówienia brutto:

12

…………………………………..

Cena brutto :
………………………………………
Usługa
zwolniona
od VAT
zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia
20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od
podatku od towarów i usług oraz warunków
stosowania tych zwolnień (t. j. Dz. U. z 2018 r.,
poz. 701 z późn. zm.).
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Oświadczam, że:
Doświadczenie

osób

(trenerów,

wykładowców,

szkoleniowców,

instruktorów,

prowadzących zajęcia/kurs) wyznaczonych do realizacji zamówienia z zakresu objętym
przedmiotowym zamówieniem wynosi

………………………………. lat.
/wskazać liczbę lat /

Równocześnie oświadczam, że na każde żądanie Zamawiającego po podpisaniu umowy dostarczę
niezwłocznie odpowiednie dokumenty potwierdzające prawdziwość niniejszego oświadczenia. Jestem
świadom odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

2. Oświadczamy, że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w Ogłoszeniu
o zamówieniu.
3. Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego
przygotowania i złożenia niniejszej oferty.
4. Oświadczamy, ze jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu
terminu składania ofert.
5. Oświadczamy, iż przewidujemy powierzenie podwykonawcom:
Lp.

Opis części zamówienia, którą Wykonawca zamierza powierzyć do realizacji
przez podwykonawcę oraz nazwy i dane adresowe podwykonawcy/ów

1.
(..)
6. Czy wykonawca zgodnie z przepisami ustawy z dnia 2 lipca 2004r.
o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2017 r., poz. 2168 z późn. zm.), jest:
mikroprzedsiębiorstwem, małym przedsiębiorstwem lub średnim przedsiębiorstwem?
(należy zaznaczyć odpowiednie)
 TAK
 NIE
…………………………… dnia……………… 2020 roku
…………………………………………………………..
(podpis osoby/ób uprawnionej/ych
do reprezentowania Wykonawcy)
*niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 2B do Ogłoszenia

FORMULARZ OFERTOWY
1. Nazwa - Wykonawca: …………………………………………………………………………………………………………
2. Adres Wykonawcy: …………………………………………………………………………………………………………….
tel. ……………………………… fax. ……………………………. e-mail ………………………………………………………..
NIP …………………………………… Regon ……………………………………
3. Nawiązując do Ogłoszenia do postępowania, do którego zastosowanie mają przepisy
art. 138o ustawy Pzp, jako Wykonawca posiadający wymagane prawem uprawnienia
oraz wpisy zgłaszam ofertę do wykonania następujących usług: Zorganizowanie
i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczniów w ramach projektu pn. „Rozwój
Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej w powiecie
nowotarskim”.
Część nr 2 – Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu barmańskiego dla dwóch maksymalnie
10-osobowych grup uczniów oraz dwóch maksymalnie 15-osobowych grup uczniów
zakwalifikowanych na kurs przez Komisję Rekrutacyjną powołaną w Zespole Szkół
Zawodowych i Placówek w Krościenku nad Dunajcem w ramach projektu pn.: „Rozwój
Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej w powiecie
nowotarskim”.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 B do niniejszego
Ogłoszenia.

OFEROWANA CENA
Oferowana cena brutto
za jednego uczestnika kursu

Ilość osób

Oferowana cena za cały zakres
zamówienia brutto:

50

…………………………………..

Cena brutto :
………………………………………
Usługa
zwolniona
od VAT
zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia
20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od
podatku od towarów i usług oraz warunków
stosowania tych zwolnień (t. j. Dz. U. z 2018 r.,
poz. 701 z późn. zm.).
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Oświadczam, że:
Doświadczenie

osób

(trenerów,

wykładowców,

szkoleniowców,

instruktorów,

prowadzących zajęcia/kurs) wyznaczonych do realizacji zamówienia z zakresu objętym
przedmiotowym zamówieniem wynosi

………………………………. lat.
/wskazać liczbę lat /

Równocześnie oświadczam, że na każde żądanie Zamawiającego po podpisaniu umowy dostarczę
niezwłocznie odpowiednie dokumenty potwierdzające prawdziwość niniejszego oświadczenia. Jestem
świadom odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

4. Oświadczamy, że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w Ogłoszeniu
o zamówieniu.
5. Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego
przygotowania i złożenia niniejszej oferty.
6. Oświadczamy, ze jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu
terminu składania ofert.
7. Oświadczamy, iż przewidujemy powierzenie podwykonawcom:
Lp.

Opis części zamówienia, którą Wykonawca zamierza powierzyć do realizacji
przez podwykonawcę oraz nazwy i dane adresowe podwykonawcy/ów

1.
(..)
8. Czy wykonawca zgodnie z przepisami ustawy z dnia 2 lipca 2004r.
o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2017 r., poz. 2168 z późn. zm.), jest:
mikroprzedsiębiorstwem, małym przedsiębiorstwem lub średnim przedsiębiorstwem?
(należy zaznaczyć odpowiednie)
 TAK
 NIE
…………………………… dnia……………… 2020 roku
…………………………………………………………..
(podpis osoby/ób uprawnionej/ych
do reprezentowania Wykonawcy)
*niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 2C do Ogłoszenia

FORMULARZ OFERTOWY
1. Nazwa - Wykonawca: …………………………………………………………………………………………………………
2. Adres Wykonawcy: …………………………………………………………………………………………………………….
tel. ……………………………… fax. ……………………………. e-mail ………………………………………………………..
NIP …………………………………… Regon ……………………………………
3. Nawiązując do Ogłoszenia do postępowania, do którego zastosowanie mają przepisy
art. 138o ustawy Pzp, jako Wykonawca posiadający wymagane prawem uprawnienia
oraz wpisy zgłaszam ofertę do wykonania następujących usług: Zorganizowanie
i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczniów w ramach projektu pn. „Rozwój
Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej w powiecie
nowotarskim”.
Część nr 3 – Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu operatora wózków jezdniowych
z napędem silnikowym z wymianą butli gazowych w wózkach napędzanych gazem dla
jednej maksymalnie 10-osobowej grupy uczniów zakwalifikowanych na kurs przez Komisję
Rekrutacyjną powołaną w Zespole Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce w ramach
projektu pn.: „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystycznogastronomicznej w powiecie nowotarskim”.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 C do niniejszego
Ogłoszenia.

OFEROWANA CENA
Oferowana cena brutto
za jednego uczestnika kursu

Ilość osób

Oferowana cena za cały zakres
zamówienia brutto:

10

…………………………………..

Cena brutto :
………………………………………
Usługa
zwolniona
od VAT
zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia
20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od
podatku od towarów i usług oraz warunków
stosowania tych zwolnień (t. j. Dz. U. z 2018 r.,
poz. 701 z późn. zm.).
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Informuję, że miejscem realizacji kursu jest:
Zajęcia teoretyczne (miejsce/miejsca, adres) ……………………………………………………………………………
Zajęcia praktyczne (adres) …………………………………….......................................................................
Oświadczam, że:
Doświadczenie

osób

(trenerów,

wykładowców,

szkoleniowców,

instruktorów,

prowadzących zajęcia/kurs) wyznaczonych do realizacji zamówienia z zakresu objętym
przedmiotowym zamówieniem wynosi

………………………………. lat.
/wskazać liczbę lat /

Równocześnie oświadczam, że na każde żądanie Zamawiającego po podpisaniu umowy dostarczę
niezwłocznie odpowiednie dokumenty potwierdzające prawdziwość niniejszego oświadczenia. Jestem
świadom odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

4. Oświadczamy, że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w Ogłoszeniu
o zamówieniu.
5. Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego
przygotowania i złożenia niniejszej oferty.
6. Oświadczamy, ze jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu
terminu składania ofert.
7. Oświadczamy, iż przewidujemy powierzenie podwykonawcom:
Lp.

Opis części zamówienia, którą Wykonawca zamierza powierzyć do realizacji
przez podwykonawcę oraz nazwy i dane adresowe podwykonawcy/ów

1.
(..)
8. Czy wykonawca zgodnie z przepisami ustawy z dnia 2 lipca 2004r.
o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2017 r., poz. 2168 z późn. zm.), jest:
mikroprzedsiębiorstwem, małym przedsiębiorstwem lub średnim przedsiębiorstwem?
(należy zaznaczyć odpowiednie)
 TAK
 NIE
…………………………… dnia……………… 2020 roku
…………………………………………………………..
(podpis osoby/ób uprawnionej/ych
do reprezentowania Wykonawcy)
*niepotrzebne skreślić
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej: Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój
kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR.

