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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNK~W ZAM~WIENIA 
& 
I 

, 
w postepowaniu o udzielenie zam6wienia publicznego 

na pneprowadzenie szkolenia dla os6b bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym 
Unedzie Pracy w Sok61ce fmansowanego w ramach projektu Aktywizacja os6b 

mlodych pozostajqcych bez pracy w powiecie sok6lskim (I) pn. "Aktywna mlodziek" 
wsp6lfinansowanego ze Lrodk6w Europejskiego Funduszu Spolecznego, w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozw6j 2014-2020 - OL priorytetowa: I. 
Osoby mlode na rynku pracy, Dzialanie 1.1 Wsparcie os6b mlodych pozostajqcych bez 

pracy na regionalnym rynku pracy, Poddzialanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z 
Europejskiego Funduszu Spolecznego 

I. Nazwa oraz adres Zamawiajqcego: 

Powiatowy Urzqd Pracy w Sokblce 
ul. Kryhska 40,16- 100 Sokaka 
tel. (85) 722 90 10, fax (85) 722 90 1 l 
http://www.pupsokolka.pl 
httr>://~~~.sokolka.sisco.info/ 
e-mail: biso@praca.gov.pl 
Godziny urzedowania: 8.00 - 14.00 

11. Tryb udzielenia zam6wienia 

1. Postepowanie prowadzone jest w trybie pnetargu nieograniczonego o wartoici 
szacunkowej poniiej prog6w ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zambwieii publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz 907 z 
pi,i;n. zm.). 

2. Postepowanie prowadzone jest na podstawie przepis6w ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zambwieii publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907 z pbin. zm.), 
przepisow wykonawczych do Ustawy, oglroszenia o zam6wieniu oraz niniejszej SIWZ. 

k&> ,* 
a+, l 
?+<- , 3. Do czynnoici podejmowanych pnez Zarnawiajqcego i Wykonawcbw w postepowaniu 

6' o udzielenie zambwienia stosuje siq przepisy powdanej ustawy Prawo zambwien 
,I - , 
!a publicznych oraz aktow wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w sprawach 
32 nieuregulowanych przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. 

z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z p6in. zm.). 

-.. 4. Podstawa prawna opracowania Specyfikacji Istotnych Warunkow Zarnbwienia: 

a) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowieh publicznych (tekst jednolity 
Dz. U. z 201 3r. poz. 907 z pbin. zm.). 

, . 
b) Rozporz&enie Prezesa Rady Ministrbw z dnia 19 lutego 201 3r. w sprawie rodzajow 

dokurnentbw, jakich moze zqdaC Zamawiajqcy od Wykonawcy oraz form, w jakich te 
dokumenty mogq by6 skladane (Dz. U. z 2013r. poz. 23 1). 



c) Rozporz&enie Prezesa Rady Minis* z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie 
Sredniego kursu zlotego w stosunku do euro stanowi~cego pods- przeliczania 
warto4ci zambwieh publicznych @z. U. z 2013r. poz. 1692). 

In. Opis p d m i o t u  zam6wienia 

Przedrniotem zambwienia jest zorganizowanie i pneprowadzenie szkolenia dla osob 
bembotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzedzie Pracy w Sok6lce h s o w a n e g o  
w ramach projektu Aktywizacja osbb mlodych pozostajwych bez pracy w powiecie 
sok6lskim (I) pn. "Aktywna mlodziei" wspMinansowanego ze Srodkbw Europejskiego 
Funduszu Spdecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwbj 
2014-2020 - 06 priorytetowa: I. Osoby mlo& na rynku pracy, Dzidanie 1.1 Wsparcie 
os6b mlodych pozostajqcych bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddzialanie 1.1.1 
Wsparcie udzielane z Europejskiego Fundus;lru Spdecznego w nastepujqyrn kierunku: 
Vademecum przedsiebiorczdci (CPV 805301)00-8) - apis e o t u  m6wienia zawiera 
ZdqzikNr1 CztgZAdoSIWZ. 

2. Zarnawiajqcy nie dopuszcza moiliwoSci skladQnia ofert cze6ciowych. 

3. Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwo6ci sklabnia ofert wariantowych i rbwnowainych. 

4. Zamawiajqcy dopuszcza mozliwo6C powierzebia przez Wykonawcq wykonania cze6ci lub 
caloSci zamowienia podwykonawcom. W takim pnypadku zobowiqany jest do 
wykazania w formularzu ofertowyrn cz@ci zambwienia, kt6rej wykonanie zamierza 
powierzyd podwykonawcom. 

5. Zarnawiajqcy nie dopuszcza mozliwoSci udzidania zam6wieh uzupelniajqcych. 

6. Przedrniotem niniejszego postwowania nie jest zawarcie umowy ramowej. 

7. ZamawiajQcy nie przewiduje aukcji elektronimej . 
8. Zamawiajwy nie przewiduje zwrotu kosztbw udzialu w postwowaniu. 

9. Wymagania stawiane Wykonawcy: 
1) Wykonawca z o b o w i ~ y  jest spanaddC of- i malizowa6 szkolenie z naleiyttl 

stanmnw z zachodem obowis l f l j~h  pnepis6w prawa, w tym dotycqqch zakresu 
i wanmk6w szkolenia na wanmkach oW1onych w zalpmnym wzorze umowy; 

2) Ustalenia i decyzje dotycz~ce wykonjwania zam6wienia uzgadniane bqdq przez 
Zarnawiajqcego z Wykonawcq lub z ust$nowionym przedstawicielern Wykonawcy; 

3) Wykonawca winien okreSlid telefony bntaktowe i numgr fax oraz inne ustalenia, 
niezbqdne dla sprawnego i terminowego wykonania zamowienia; 

4) Zarnawiajqcy nie ponosi odpowi&ialno6ci za szkody wyzqlzone przez 
Wykonawce podczas wykonywania przdmiotu zarn6wienia. 

W. Termin wykonania zam6wienia 

1. Wymagane terminy wykonania zam6wi&ia: najwczdniej 06.07.20 1 5r. - najp6iniej 
3 1.07.2015r. 

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo6C miany m i n u  realizacji zamowienitr. 

V. Opis warunk6w udziah w postqpowaniu sposobu dolconywania Neny spelnienia 
tych warunkhw 

1. 0 udzielenie zam6wienia moga ubiegat siq Wykonawcy, kt6ny: 
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1) posiadajq uprawnienia do wykonywania okreilonej dzialalnohci lub czynnoici, jezeli 
przepisy prawa nakladajq obowiqzek ich posiadania; \ 

2) posiadajq niezbqdnq ~ i e d z q  i doiwiadczenie oraz dysponujq odpowiednim 
potencjalem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamowienia; 

3) znajdujq siq w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajqcej wykonanie 
zambwienia; t 

2. Z ubiegania siq o zamowienie publiczne wyklucza siq Wykonawcbw, ktbny: 

1) podlegajq wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo 
zam6wieh publicznych; 1 

2) wykonywali bezpogrednio czynnoici zwiqzane z przygotowaniem prowadzonego 
postepowania z wylqczeniem czynnoSci wykonywanych podczas dialogu 
technicmego o ktorym mowa w art. 3 l a  ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych 
lub poshgiwali siq w celu sporzqdzenia oferty osobami uczestniczqcyrni w 
dokonywaniu tych czynnoSci, chyba i e  udzial tych Wykonawcow w postepowaniu 
nie utrudni uczciwej konkurencji; 

3) zloiyli nieprawdziwe informacje majqce wplyw lub mogqce mieC wplyw na wynik 
prowadzonego postepowania; 

4) nie wykazali spehiania warunkbw udzialu w postepowaniu; 
5) naleiqc do tej samej grupy kapitalowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. 

o ochronie konkurencji i konsurnentdw, zloiyli odrqbne oferty, chyba ze wykaiq, ze 
istniejqce miqdzy nimi powiqania nie prowadz3 do zachwiania uczciwej konkurencji 
pomiqdzy Wykonawcami w postepowaniu o udzielenie zamowienia. 

6 )  nie zgodzili siq na przedbienie okresu zwiqzania ofertrl; 
7) w okresie 3 lat przed wszczqciem postepowania, w sposob zawiniony powainie 

naruszyli obowiqzki zawodowe, w szczegblnoici, gdy wykonawca w wyniku 
zamierzonego dzialania lub raiqcego niedbalstwa nie wykonal lub nienalezycie 
wykonal zambwienie. 1 I 

I 
L 

3. Zamawiajqcy odrzuca oferte, jeqeli: 

jest niezgodna z u s t a w ~  I 
jej treiC nie odpowiada treSci Specyfikacji Istotnych Warunkbw Zamowienia, 
z zastrzezeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zam6wieA publicznych; 

jej zloienie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisbw 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 
zawiera raiqco niskq cenq w stosunku do przedmiotu zarnbwienia; 

5) zostala zlozona przez Wykonawcq wykluczonego z udzialu w postepowaniu 
o udzielenie zamowienia; 

6 )  zawiera blqdy w obliczeniu ceny; 
7) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia dorqczenia zawiadomienia, nie zgodzil siq na 

poprawienie omylki, o ktbrej mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamowieh 
publicznych; 

8) jest niewaina na podstawie odrqbnych przepisow. ! 

4. Ofertq Wykonawcy wykluczonego m a j e  siq za odrzucong 

5: Ocena spehiania warunk6w udziatu w postepowaniu bqdzie dokonana przez Zamawiajqcego 
na podstawie pndozonych oSwiadczeti i dokumentbw. 

VI. Wykaz 08wiadcze6 i dokumenttjw, jakie majq dostarczyd Wykonawcy w celu 
potwierdzenia spehiania warunkow udzialu w postepowaniu 

A. Na ofertq skladajq siq nastepujqce dokumenty i zalqczniki: Formularz ofertowy wraz z 
Zalqcznikami na przeprowadzenie zarnbwienia, sporzqdzony zgodnie z zalqcznikiem do 
SIWZ oraz podpisany przez Wykonawcq lub pehomocnika Wykonawcy. 
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B. Dla potwierdzenia spehienia w d 6 w  okrelonych w pkt V pkt 1 niniejszego SIWZ, 

Wykonawca winien przedlojyc niiej wymienbne dokumenty i oiwidczenia w fonnie 
orygindu lub kopii poiwiadczonej za zgodnoik z oryginalem: 

1. Oiwiadczenie Wykonawcy o sphieniu w d 6 w  formalnych okre4lonych w art. 22 oraz 
o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy 2 dnia 29.01.2004r. 
Prawo zam6wieh publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907 z p6h. an.), 
stanowiqce Zalqcznik Nr 6 do formulana ofgtowego. 

2. Ohiadczenie dotyczqce grupy kapitalowej ntl podstawie art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 
29.01.2004r. Prawo zambwieh publicznych (t&t jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907 z p6h. 
zm.) stanowiqce Zsiqcznik Nr 7 do formulam ofertowego. 

3. Aktualny odpis z wlakiwego rejestru lub cenblnej ewidencji i informacji o dzialalnohci 
gospodarczej, jeieli o d ~ b n e  przepisy wyrnagaja wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 
wykazania bmku podstaw do wykluczenia w ~pfirciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo 
zam6wiefi publicznych, wystawiony nie wczehiej niz 6 miesiqcy przed uplywem terminu 
skladania ofert. 

4. W przypadku Wykonawc6w posiadajqcych siedzib~ lub miejsce zamieszkania poza 
terytoriwn Rzeczypospolitej Polskiej, zamia@ dokumentbw, o kt6rych mowa w pkt 3, 
dokument lub dokumenty wystawione w kaju, w kt6rym ma si-edzibq lub miejsce 
zamieszkania, potwierdzajqe i e  nie otwarto ]ego likwidacji ani nie ogtoszono upadlogci, 
nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegmia siq o zam6wienie - wystawiony nie 
wczeSniej nii 6 miesiqcy przed uplywem t-inu skladania ofert. Jeieli w kraju miejsca 
zamieszkania osoby lub w kraju, w kt6ryrn Wykonawca ma siedzibq lub miejsce 
zamieszkania, nie wydaje sic ww. dohen t6w,  zastepuje siq je dokumentem 
zawierajwyrn oiwiadczenie, w ktdryrn skreila siq takke osoby uprawnione do 
reprezentacji Wykonawcy, zloione pzed wldciwyrn organem sqdowyrn, 
administracyjnym albo organem samoqdu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio 
kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w kt6rym Wykonawca ma siedzibq lub 
miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem, 

5. Oiwiadczenie, ze Wykonawca posiada *is do rejestru instytucji szkoleniowych 
prowadzonego pnez wlaiciwy ze wzglqdu na siedzib~ instytucji Wojew6dzki Um@ Pracy 
(zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia 
i instytucjach rynku pracy) stanowiwe Zaiqanik Nr  8 do formulana ofertowego. 

6. Wykaz osiib, ktbre be& wykonywad zm6wienie (Zakcznik Nr 2 do formulana 
ofertowego) wraz z informacjami ddtyczqcymi wyksztalcenia, kwalifhcji i 
doSwiadczenia dotyczqcego przedmiotu z d w i e n i a  o m ,  i e  zostaly one poinfonnowane 
o prowadzeniu szkolenia dla os6b bezrobowch organizowanego przez Powiatowy Urz~d 
Pracy w Sokace. 

7. W przypadlcu, gdy Wykcmawca polega na wiedzy i doSwiheniu, potenjak technicnym, 
osobach zdohych do wykonania zam6wienia innych podmiot6w, niezaleinie od charakteru 
prawnego -h go z nimi stosunk6w, do d b t y  naleiy dolqqd dolannenty wymienione w 
pkt 3 - 5 dotyczqx tych podrniot6w oraz piscmne zobow@zmia tych podmiot6w do oddania 
Wykonawcom do dyspozycji niezbqdnych moMw na okres korzystania z nich pxzy 
wykonywaniu zam6wienia. 

8. 06wiadczenie o ilo4ci przeprowadzonych pa Wykonawcq szkoleh z h s u  wykonywanego 
zambwienia stanowitge Za4cdk nr 10 do fermularza ofertowego. 

VII. Wykaz pozostalycb dokumentw, jakie poPtinien dostarczyb Wykanawea 

1. Certyfikaty jakoici uslug, obejmuj~ce swim zakresem pnedmiot zam6wienia (o ile 
instytucja je posiada np. akredytacja kuratora oiwiaty, certyfikat systemu zanqdzania 
jakoiciq ksztalcenidszkolenia). 
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Dokument potwierdzajqcy zakres przeszkolenia i nabycie kwalifikacji~umiejetnoSci 
uprawniajqcych do pracy w zakresie obj~tym szkoleniern (Zalqcznik N r  411 do formularza 
ofertowtgo) w formie wzoru: 
1) dwiadczenia wydanego zgodnie z Rozporzqlzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 

dnia 1 1 stycmia 2012r. w sprawie ksztalcenia ustawicmego w formach pozaszkolnych 
wraz z suplementem zawierajqcym nastepujqce informacje: 
- okres trwania szkolenia; 
- tematy i wymiar godzin zajqC edukacyjnych; 
- numer z rejestru zdwiadczenia, do ktorego suplement jest dodatkiem; 
- podpis osoby upowainionej przez instytucjq szkoleniowq pneprowadzajwq szkolenie; 
lub 

2) innego dokumentu zawierqjqcego nastepujqce informacje: 
- numer z rejestru; 
- imiq i nazwisko oraz numer PESEL uczestnika szkolenia lub numer dokumentu 

tozsamoSci w przypadku cudzoziemca; 
- nazwq instytucji szkoleniowej przeprowadzajqcej szkolenie; 
- formq i nazwe szkolenia; 
- okres trwania szkolenh; 
- miejsce i date wydania dokumentu potwierdzajqcego ukohczenie szkolenia i 

uzyskanie kwalifkacj i; 
- tematy i wymiar godzin zaj@ edukacyjnych; 
- podpis osoby upowainionej przez instytucjq szkoleniowq przeprowadzajtgq szkolenie. 

3. Certyfikat ze znakiem Funduszy Europejskich z nazwq Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwoj oraz znakiem Unii Europejskiej z napisem Unia Europejska i Europejski 
Fundusz Spoleczny wraz z informacjq o wsp&finansowaniu (Zalqcznik Nr 412 do 
formulana ofertowego), zawierajqcy informacje wyrnienione w pkt VII pkt 2 ppkt 2) 

4. Dokumenty potwierdzajqce posiadanie uprawnieri/pehomocnictw os6b skladajqcych 
ofertq, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentow rejestrowych. 

5. W przypadku skladania oferty wspolnej, po ustanowieniu pehomocnika, do oferty nalezy 
ddqczy6: 
1) pehomocnictwo do reprezentowania w postepowaniu lub do reprezentowania 

w postepowaniu i zawarcia umowy; 
2) oiwiadczenia i dokumenty opisane w pkt VI pkt 1 - 5 dla kaidego partnera z osobna, 

pozostale dokumenty skladane sq wspblnie. 

WI. Informacje o sposobie porozmiewania sig Zamawiajqcego z Wykonawcami oraz 
pnekazywania 04wiadaeli lub dokument6w 

1 
1. Wszystkie dokumenty zwiqzane z postepowaniem bed& dostepne w siedzibie 

Zamawiajqcego, przekazywane drogq pocztowq na wniosek Wykonawcy oraz 
zamieszczane na stronie internetowej Zamawiajqcego http://www.pu~sokolka.d i 
http://vu~.sokolka.sisco.info/, jezeli przepis prawa tego wyrnaga. 

2. W postepowaniu o udzielenie zamowienia ~Swiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje Zarnawiajqcy i Wykonawcy przekazujq w fonnie pisernnej, faksem lub drogq 
elektronicnq (skan dokumentu). Dokurnenty przekazane za pomocq faksu lub drogq 

' elektronicnq naleiy niezwlocmie potwierdzik w formie pisernnej. 

3. W przypadku przekazania oSwiadczeh, wnioskbw, zawiadomieh oraz informacji faksern 
lub drogq elektronicznq, kaida ze stron na zqdanie drugiej niezwlocznie potwierdza fakt 
ich otrzymania. 

4. Osoby, M r e  pobiorq SIWZ osobiicie lub pocztq powinny zostawiC p h e  dane teleadresowe 
(w tym: imie i nazwisko, nazwq Wykonawcy, adres, faks, e-mail) umozliwiaj~e 
korespondencjq w celu przeslania mpelnieh do niniejszych warunkbw lub otrzymywania 
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5. Osobq uprawnionq do kontaktowania s i ~  z Wykonawcami jest: Urszula Kulak, Anna 
Olechno, Jolanta Kuderewska, PUP w Sokdce, ul. Kryhska 40,16-100 Sok6lka, fax 
85 722 90 11. 

6. Zamawiajqcy udziela odpowiedzi niezwlocmie, jednak nie pdhiej nii na 2 dni przed 
uptywern terminu skladania ofert, pod warunkSiem, ze wniosek o wyjahienie trelci SIWZ 
wpIyn41 do Zamawiajqcego nie p6hiej n u  (lo konca dnia, w kt6ryrn uplywa polowa 
wyznaczonego terminu skladania ofert. TreSC aapytan wraz z wyjaSnieniami Zamawiajqcy 
przekaie Wykonawcom, ktbrym przekazal SIWZ, bez ujawniania Mdla  zapytania, 
a takie zamieici na stronie internetowej, na ktdrej udostepniono SIWZ. 

7. Zamawiajqcy nie pnewiduje zorganizowania aebrania z Wykonawcami. 

8. Nie udziela sie hdnvch ustnvch i tekfonianvch informacii. wvjdnied. czv 
od~owiedzi na kierowane do Zamawiajqc+o zapytania w sprawach wymagajqcych 
zachowania ~isemnoSci postepowania. 

9. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajqcy moze pned -em terminu do skladania 
ofert, zmodyfikowaC tre46 specyfikacji istotnyeh warunkbw zambwienia. 

10. Wprowadzone w ten spos6b modyfikacje, N a n y  lub uzupehienia zostanq niezwfocznie 
przekazane, z zachowaniern formy piser$mej, wszystkim Wykonawcom, ktbrym 
pnekazano spmkacjq istotnych warunk6a zambwienia oraz umieszczone na stronie 
internetowej, na kt6rej udostepniono SIWZ. 

Y , 

11. Wszelkie modyfikacje, uzuphienia i ustal oraz zmiany, w tyrn zmiany termin6w, jak 
r6wniei pytania Wykonawcbw wraz z % 'Anienimi stajq siq integralnq czqSciq 
specyfikacji istotnych warunkbw zamdwienia i bqdq w i e c e  przy skladaniu ofert. 

12. W pnypadku, gdy zmiana trelci specyfikacji istotnych warunkbw zambwienia prowadzi 
do zmiany trebi ogloszenia o zarn6wieniu, Zmawiajqcy zamielci ogloszenie o zrnianie 
ogloszenia w Biuletynie Zambwieh Publicznych. 

13. W pnypadku, gay zmiana uescl specyf d acji istotnych warunk6w zamowienia nie 
prowadzi do zmiany trdci ogloszenia o zambwieniu a jest niezbqdny dodatkowy czas na 
wprowadzenie zmian w ofertach, Zama&jwy przedluzy termin skladania ofert i 
poinformuje o tym Wykonawcbw, ktbrym &elmano SIWZ oraz zamielci informacjp na 
st-e intemztowej, na kt6re;j udos t eox$~  SIWZ. Wszelkie prawa i zobowiqania 
Wykonawcy odnoinie wczdniej ustalonych te&lin6w podlegaly nowemu terminowi. 

IX. Wymagania dotyqce  wadium 
r 

1. Zamawiajqcy nie wymaga wniesienia wadi&+, , . 
X Termin zwhpnia ofertq ky:&- , .&:$&d,? * -  *; L 

1. Bieg terminu zwiqania of- rozpoczyna $ie wraz z ylywem terminu skladania ofert. 
Okres zwiqzania ofem wynosi 30 dni tj. do dnia 15 linca 2015 roku. 

2. Wykonawca smodzielnie lub na wnioseb Zamawiajqcego moie przedhiyk termin 
zwiqzania of- z tym i e  Zarnawiajwy @oze tylko raz, co najmniej na 3 dni pned 
upiywem terminu zwiqzania of- zwr6ci8 siq do Wykonawc6w o wyraienie zgody na 
przedluienie tego terminu o omaczony o h $ .  nie dluiszy jednak n u  60 dn: 
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XI. Opis sposobu przygotowania ofert 

1. Kaidy Wykonawca moze zloiyC tylko jedng jednoznacznie opisanq oferte na kaidq czqiC 
zarnowienia i zaproponowaC jednq cenq, kt6rej nie moze zmienik. Cena przedmiotu 
zamowienia nie podlega negocjacji. 

2. Wykonawca odpowiada za prawidlowoiC i kompletnoSC oferty. 
3. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwizgane z przygotowaniem i zlozeniem oferty. 
4. TreiC oferty powinna odpowiadaC treici SIWZ. 
5. Oferta oraz zalqczniki do oferty powinny by6 przygotowane zgodnie z treiciq formularza 

ofertowego, stanowiqcego zaiqcznik do niniejszego SIWZ. Zaleca siq wykreilenie pol 
niewypelnionych. 

6, Podpisanie oferty: 

1) Oferta oraz zalqczniki i dokumenty skladane wraz z ofertq, wyrnagajq podpisu os6b 
uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem 
rejestracyjnyrn oraz przepisami prawa. 
Poiwiadczenie za zgodnoSC z oryginalem powinno by6 sporzqdzone w spos6b 
umozliwiajqcy identyfikacjq podpisu (np. wraz z imiennq pieczqtkq osoby 
poiwiadczajqcej kopiq dokumentu za zgodnoS6 z oryginalem). 

2) Oferta podpisana przez upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy, wyrnaga 
zalqczenia wlaiciwego pehomocnictwa lub umocowania prawnego (oryginal lub 
kserokopia poiwiadczona za zgodnoid z oryginalem przez osobq udzielajqcq 
pelnomocnictwo lub notariusza). 

7. Dokumenty wyrnagane od Wykonawc6w, powinny by6 zlozone w oryginale lub 
kserokopii poiwiadczonej za zgodnoSC z oryginalem przez Wykonawcq lub 
pehomocnego przedstawiciela Wykonawcy. 

8. Oferta wraz z zalqcznikami powinna by6 sporz&ona czytelnie pismem drukowanym, 
maszynowym lub komputerowym w jqzyku polskim. Dokumenty sporzqdzone w jqzyku 
obcym sq skladane wraz z thunaczeniem na jqzyk polski poSwiadczonym przez Wykonawcq. 

9. Forma oferty i dokumentow skladanych wraz z ofem: 

1) Zaleca siq ponumerowanie kaidej strony oferty i skladanych dokumentow kolejnymi 
numerami, a w treici formularza ofertowego poda6 informacje z ilu stron sklada siq 
oferta wraz z zalqcznikami. Wykonawca zobowiqany jest przygotowa6 oferte 
zgodnie z wyrnaganiami okreilonymi w ustawie Prawo zam6wieA publicznych i 
niniejszej SIWZ; I I 

2) Zaleca siq trwale pdqczenie stron oferty i zalqcznik6w, z zastrzezeniem 
pkt 1 1, uniemozliwiajqce dekompletacjq zawartoici oferty; 

3) Wszelkie zmiany w treSci oferty i zalqcznikow (np. poprawki, przekreilenie, dopiski) 
powinny by6 naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby (osob) 
podpisuj qcej ofertq. 

4) Ofertq nalezy zloiy6 w 1 egzemplarzu, w zaklejonej kopercie; 
5 )  Oferta oraz pozost.de dokumenty, dla ktbrych Zamawiaj~cy okreilil wzory w formie 

za4qcznik6w, powinny by6 zgodne z tymi wzorami, co do treici oraz opisu kolurnn i 
wierszy. 

10. ~ a d n e  dokumenty wchodzqce w sklad oferty, w tyrn rowniez przedstawione w formie 
oryginalow, nie podlegajq zwrotowi. 

11. W przypadku, gdyby oferta zawierala informacje, stanowiqce tajemnice przedsiqbiorstwa 
w romieniu  przepisow o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w 
spos6b nie budzqcy wqtpliwoici zastrzec, ktbre spoir6d zawartych w ofercie informacji 
stanowiq tajemnic~ pnedsiqbiorstwa. Informacje te winny by6 umieszczone w osobnej 
wewnqtrznej kopercie, odrebnie od pozostalych informacji zawartych w ofercie. Strony 
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naleiy ponumerowad w taki sposbb, aby umoiljwid ich dopasowanie do pozostaiej czqsci 
oferty (naleiy zachowad ci&oit numeracji s t m  oferty). 

12. W pnypadku oferty skiadanej przez Wykonaw~bw wspblnie ubiegajqcych siq o udzielenie 
zam6wienia do oferty powinno zostad zalwone petnomocnictwo dla pehomocnika 
uprawnionego do reprezentowania tych ~ykonawcbw w postqpowmiu o udzielenie 
zambwienia albo do reprezentowania ich w pestepowaniu i zawarcia umowy w sprawie 
zambwienia publicmego. 

XII. Miejsce i termin skladania ofert 

1. Ofet.ty naleiy skiadd w Wale zamkni~tym akowaniu (kopercie), uniemozliwiajtgym 
otwarcie i zapoznanie siq z treiciq oferty ptz €7 upiywern terminu skiadania ofert do dnia: 
16 cmwca 2015r. do ~odz .  08:15 w siedzibie Zamawiajqcego: Powiatowy Unqd Pracy 
w Sokace, ul. Kryliska 40, 16-100 Sok&& Pok6j nr 18. Dla ofert pnesianych do 
Zamawiajqcego, liczy siq data i godzina dostarkzenia oferty do siedziby Zamawiajqcego. 

2. Koperta powinna by6 opatraona napisem: 

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

,Oferta na pneprowadzenie seolenia dla os6b bezrobotnych 
pn. .Vademecum )mdsiebiorczdci 

Nie otwierak pned dniem 141106.2015r. rrodz. 08:30n 
Nazwa i adres Wykonawcy ... .. . . .. .. .*.. . .. ...... ... . ... .. ...... ... ... ... ..... 

3. Oferty otnymane pnez Zamawiaj4cego po terminie skladania ofert zostanq niezwlocznie 
&cone. 

4. Wykonawca moie wprowadzid zmiany lub Wycofad z lo ion~ ofertq pod warunkiem, i e  
Zamawiajqcy otrzyrna pisernne powiadomielie o wprowadzeniu zrnian lub wycofaniu 
oferty, przed upiywern terminu skladania of&% 

5. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub vlycofaniu oferty musi by6 oznaczone jak w 
pkt 2 oraz dodatkowo podpisane ,,ZMIANA" h b  ,,WYCOFANIE". 

6. Wykonawca nie moze wycofad oferty ani wprowadzid jakichkolwiek zmian w treici 
oferty po upiywie terminu skiadania ofert. 

. Miejsce i termin otwarcia ofert 

1. Oferty zostanq otwarte w siedzibie w Powiatowym Urzqdzie Pracy w Sokace przy 
ul. KryAskiej 40, w pokoju Nr 12 w dnin 16.86.2015r. o rrodzlnie 08:30. 

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

2. Bezpoirednio przed otwarciem ofert, Zmawiajqcy poda kwote, j e  zamierza 
pneznaczy6 na sfinansowanie zambwienia. 

3. W trakcie otwarcia ofert Zamawiajqcy odczyta nazwq i adres Wykonawcy, Mrego of- jest 
otwierana oraz inforrnajq d o t y c w ~  ceny ofert i terminu realizaji pnedmiotu zambwienia 

XIV. Opis sposobu obliczania ceny 

1. Cenq oferty naleiy przedloiyC na fonnularzu ~fertowym CzqSC B na realizacje zambwienia, 
zawartyrn w Zalwniku Nr 1 do Specyfiiacji ktotnych Warunkbw Zarnbwienia. 

2. Cena oferty musi uwzglqdnia6 wszystkie zobwipn ia ,  musi by6 podana w PLN cyfrowo 
i siownie z dokiadnoicia do dwbch miejsc po przecinku, z wyodrqbnieniem naleinego 
po&tku VAT - jeieli wystepuje. 

3. Cene oferty ustala siq na podstawie kalhlatji kosztbw, pnedloionej przez Wykonawcq 
na Zaizpzniku Nr 1 do formulama ofertowegs. 
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