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POWIAT OPOLSKI  

   
 

reprezentowany przez  

Zarząd Powiatu 

 

Znak sprawy: EZKS. 272.3.2017 

 

  

Ogłoszenie o zamówieniu  

Na usługi społeczne 

 

Postępowanie niniejsze prowadzone jest na podstawie przepisów określonych w Dziale 

III, rozdziale 6 „Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi”, zgodnie  

z art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst 

jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, o wartości poniżej 

750 000 euro pod nazwą: 

 

„Studia podyplomowe dla nauczycieli ZSZ w Opolu Lubelskim oraz ZS w 

Poniatowej” 

 

współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-

2020, Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje,   

Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe 

 

ZATWIERDZAM 

 
.………………........................…………… 

Kierownik Zamawiającego 

 

Opole Lubelskie, dnia 16 października 2017r. 
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Rozdział 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1.1. Nazwa oraz adres Zamawiającego.   

Powiat Opolski zwany dalej „Zamawiającym” 

24-300 Opole Lubelskie, ul. Lubelska 4  

NIP: 717-17-05-099, REGON: 431019431 

Nr telefonu: +48 (81) 827-22-60, nr faksu: +48 (81) 827-22-36 

Godziny urzędowania Starostwa Powiatowego w Opolu Lubelskim:  

poniedziałek, środa, czwartek i piątek w godz. 7:15-15:15 , wtorek: 8:00–16:00, 

z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 

Adres poczty elektronicznej: starostwo@opole.lublin.pl 

Adres strony internetowej: https://www.spopolelubelskie.bip.lubelskie.pl 
 

1.2. Podstawa prawna udzielenia zamówienia oraz wartość zamówienia. 

Postępowanie prowadzone jest na podstawie przepisów określonych w Dziale III, 

rozdziale 6 „Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi”, zgodnie  

z art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

(t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, o wartości poniżej 

750 000 euro.  

UWAGA: 

Jeżeli w dalszej części Ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający odwołuje się do 

treści poszczególnych jednostek redakcyjnych ustawy Pzp, które nie mają 

zastosowania wprost ze względu na wyłączenie, o którym mowa w art. 138o 

ustawy (np. art. 24 i inne), należy to traktować jako odwołanie techniczne. 

Zamawiający przewiduje wówczas rozwiązania analogiczne jak w podanych 

przepisach ustawy i odwołuje się do nich, aby nie było konieczności przepisywania 

ich do Ogłoszenia o zamówieniu. Nie mają one jednak zastosowania, jako przepisy 

powszechnie obwiązujące na podstawie wyłączenia wskazanego w art. 138o 

ustawy. 
 

1.3. Słownik. 

Użyte w niniejszym Ogłoszeniu o zamówieniu (oraz w załącznikach) terminy mają 

następujące znaczenie: 

1) „ustawa” – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

(t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), 

2) „zamówienie” – zamówienie publiczne, którego przedmiot został opisany  

w Rozdziale 2 niniejszego Ogłoszenia o zamówieniu, 

3) „postępowanie” – postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego 

https://www.spopolelubelskie.bip.lubelskie.pl/
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dotyczy niniejsze Ogłoszenie o zamówieniu, 

4) „Zamawiający” – Powiat Opolski   

1.4. Wykonawca powinien dokładnie zapoznać się z treścią niniejszego Ogłoszenia  

o zamówieniu i złożyć ofertę zgodnie z jego wymaganiami. 

 

Rozdział 2 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
 

2.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi zorganizowania i 

przeprowadzenia studiów podyplomowych dla nauczycieli kształcenia 

zawodowego pn. „Studia podyplomowe dla nauczycieli ZSZ w Opolu 

Lubelskim oraz ZS w Poniatowej” w ramach projektu „Nowoczesna szkoła 

zawodowa szansą dla rozwoju powiatu” współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 12 

Edukacja, kwalifikacje i kompetencje,  Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe, 

zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. 

2.2. Zamówienie zostało podzielone na 6 części:  

1. Studia podyplomowe dwusemestralne dla jednej osoby na kierunku 

„Projektowanie w systemach CAD/CAM oraz programowanie obrabiarek CNC”; 

2. Studia podyplomowe dwusemestralne dla jednej osoby na kierunku 

„Administrowanie sieciami komputerowymi”; 

3. Studia podyplomowe trzysemestralne dla jednej osoby na kierunku 

„Bezpieczeństwo i higiena pracy”; 

4. Studia podyplomowe trzysemestralne dla dwóch osób na kierunku „Kreowanie 

i wizualizacja wizerunku”; 

5. Studia podyplomowe dwusemestralne dla jednej osoby na kierunku 

„Florystyka”; 

6. Studia podyplomowe dwusemestralne dla jednej osoby na kierunku „Grafika 

komputerowa”. 

 

2.3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  
 

1) Opis części 1 przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest usługa szkolnictwa wyższego dla nauczycieli Zespołu 

Szkół w Poniatowej obejmująca zakup miejsca na studiach podyplomowych 2-

semestralnych dla 1 osoby na kierunku: „Projektowanie w systemach CAD/CAM oraz 

programowanie obrabiarek CNC”.  
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Program studiów musi obejmować, co najmniej 270 godzin , projektowych i 

laboratoryjnych, w tym między innym takie zagadnienia, jak: 

 obsługi i programowania centrów obróbczych ze sterowaniem HEIDENHAIN, 

FANUC, SIMUMERIK; 

 korzystanie z sond pomiarowych RENISHAW; 

 opracowania procesów technologicznych dla obrabiarek CNC; 

 komputerowego wspomagania wytwarzania CAD/ CAM/ CAE; 

 podstawowych zasad projektowania procesów technologicznych; 

 zasad organizacji produkcji i eksploatacji wyrobów. 
 

Termin realizacji usługi: Rok akademicki 2017/2018 (dwa semestry). Termin 
wykonania zamówienia musi zakończyć się do 31 maja 2019 r.   
 

Studia podyplomowe mają być prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 lipca 

2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1842, z późn. zm.). 
 

2) Opis części 2 przedmiotu zamówienia: 
 

Przedmiotem zamówienia jest usługa szkolnictwa wyższego dla nauczycieli Zespołu 
Szkół w Poniatowej obejmująca zakup miejsca na studiach podyplomowych 2-

semestralnych dla 1 osoby na kierunku: „Administrowanie sieciami 
komputerowymi”. 
Program studiów musi obejmować, co najmniej 200 godzin zajęć (w tym 120 godzin 
pracy praktycznej) , w tym między innymi takie zagadnienia, jak: 

 Network Fundamentals (CCNA1); 

 Systemy operacyjne (Linux); 

 Systemy operacyjne (Windows Server); 

 Administracja siecią komputerową (Linux); 

 Konfiguracja usług sieciowych; 

 Routing Switching Essentials (CCNA2); 

 Administracja siecią komputerową (Windows Server); 

 Podstawy bezpieczeństwa w sieciach komputerowych. 
 

Termin realizacji usługi: rok akademicki 2017/2018 (dwa semestry). Termin 
wykonania zamówienia musi zakończyć się do 31 maja 2019 r.   
 

Studia podyplomowe mają być prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 lipca 

2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym  (Dz. U. z 2016 r., poz. 1842, z późn. zm.). 
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3) Opis części 3 przedmiotu zamówienia  
 

Przedmiotem zamówienia jest usługa szkolnictwa wyższego dla nauczycieli Zespołu 
Szkół Zawodowych w Opolu Lubelskim obejmująca zakup miejsca na studiach 

podyplomowych 3-semestralnych dla 1 osoby na kierunku: Bezpieczeństwo i Higiena 
Pracy. 
Program studiów musi obejmować, co najmniej 350 godzin zajęć, na które składają się 

wykłady i ćwiczenia oraz 150 godzin praktyk, co daje łączną liczbę 500 godzin 

wykładowych, projektowych i laboratoryjnych, między innymi takie zagadnienia, jak: 

 Podstawy Prawa Pracy; 

 Prawna ochrona pracy w Polsce oraz UE; 

 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy; 

 Ergonomia w procesach pracy; 

 Rachunek kosztów BHP; 

 Ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy; 

 Wypadki przy pracy; 

 Zasady udzielania I pomocy; 

 Ochrona przeciwpożarowa zakładu; 

 Zadania Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Państwowej Inspekcji Pracy; 

 Kontrola i odbiór techniczny; 

 Problemy człowieka w środowisku pracy; 

 Metodyka i organizacja szkoleń w zakresie BHP; 

 Służba BHP; 

 Organizacja stanowiska pracy; 

 Maszyny i urządzenia techniczne. 
 

Termin realizacji usługi: rok akademicki 2017/2018, 2018/2019 (trzy 

semestry). Termin wykonania zamówienia musi zakończyć się do 31 maja 2019 r. 
 

Studia podyplomowe mają być prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 lipca 

2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym  (Dz. U. z 2016 r., poz. 1842, z późn. zm.). 
 

4) Opis części 4 przedmiotu zamówienia  
 

Przedmiotem zamówienia jest usługa szkolnictwa wyższego dla nauczycieli Zespołu 

Szkół Zawodowych w Opolu Lubelskim obejmująca zakup miejsca na studiach 

podyplomowych 3-semestralnych dla 2 osób na kierunku: Kreowanie i wizualizacja 

wizerunku. 

Program studiów musi obejmować, co najmniej 360 godzin zajęć, między innymi takie 

zagadnienia jak: 
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 Historia stylizacji sylwetki; 

 Kolorymetria i analiza kolorystyczna; 

 Rysunek – rodzaje i techniki; 

 Podstawy kosmetologii; 

 Makijaż – style i techniki; 

 Stylizacja fryzur; 

 Komputerowe projektowanie wizerunku; 

 Autoprezentacja i kreowanie profesjonalnego wizerunku; 

 Public relations w budowaniu wizerunku; 

 Projektowanie nowoczesnego myślenia; 

 Podstawy fotografii cyfrowej; 

 Profesjonalne i nowoczesne portfolio; 

 Ochrona własności intelektualnej; 

 Metodyka nauczania zawodu; 

 Podstawy pedagogiki. 
 

Termin realizacji usługi: rok akademicki 2017/2018, 2018/2019 (trzy semestry). 

Termin wykonania zamówienia musi zakończyć się do 31 maja 2019 r. 
 

Studia podyplomowe mają być prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 lipca 

2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym  (Dz. U. z 2016 r., poz. 1842, z późn. zm.). 
 

5) Opis części 5 przedmiotu zamówienia  
 

Przedmiotem zamówienia jest usługa szkolnictwa wyższego dla nauczycieli Zespołu 

Szkół Zawodowych w Opolu Lubelskim obejmująca zakup miejsca na studiach 

podyplomowych -semestralnych dla 1 osoby na kierunku: Florystyka 

Program studiów musi obejmować, co najmniej 340 godzin, w tym 140 godzin zajęć 

praktycznych i 100 godzin zajęć teoretycznych, 100 godzin praktyki, między innymi 

takie zagadnienia, jak: 

 Botanika i systematyka oraz fizjologia roślin ozdobnych; 

 Cięte rośliny ozdobne; 

 Rośliny doniczkowe i balkonowe; 

 Ekonomiczne podstawy rynku roślin ozdobnych i przedsiębiorczości; 

 Wizualizacja projektów prac florystycznych; 

 Florystyka okolicznościowa; 

 Bukiety — teoria i praktyka; 

 Florystyka kreatywna; 

 Seminarium dyplomowe. 
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Termin realizacji usługi : rok akademicki 2017/2018 (dwa semestry). Termin 

wykonania zamówienia musi zakończyć się do 31 maja 2019 r. 
 

Studia podyplomowe mają być prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 lipca 

2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym  (Dz. U. z 2016 r., poz. 1842, z późn. zm.). 
 

6) Opis części 6 przedmiotu zamówienia  
 

Przedmiotem zamówienia jest usługa szkolnictwa wyższego dla nauczycieli Zespołu 

Szkół Zawodowych w Opolu Lubelskim obejmująca zakup miejsca na studiach 

podyplomowych -semestralnych dla 1 osoby na kierunku: Grafika Komputerowa. 

Program studiów musi obejmować, co najmniej 210 godzin wykładowych, 

projektowych i laboratoryjnych, między innymi takie zagadnienia jak: 

 DTP i grafika komputerowa; 

 Grafika rastrowa z wykorzystaniem programu Adobe Photoshop; 

 Grafika wektorowa– Adobe Illustrator; 

 Grafika wektorowa – Corel Draw; 

 Podstawy składu publikacji- Adobe InDesign; 

 Tworzenie i optymalizacja grafiki sieciowej – Adobe; 

 Image Ready, Adobe Photoshop; 

 Projektowanie  responsywnych  stron  www   

 Adobe Flash; 

 Obróbka plików filmowych (montaż, udźwiękowienie, produkcja   DVD)    

 Adobe   Premiere,   Adobe   After; 

 Effects, Adobe Media Encore; 

 Projektowanie stron www; 

 Seminarium 
  

Termin realizacji usługi : rok akademicki 2017/2018 (dwa semestry). Termin 

wykonania zamówienia musi zakończyć się do 31 maja 2019 r. 
 

Studia podyplomowe mają być prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 lipca 

2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym  (Dz. U. z 2016 r., poz. 1842, z późn. zm.). 
 

2.4 Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. 

2.5 Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty na więcej niż jedną część 

zamówienia. 

2.6 Wynagrodzenie Wykonawcy 

Wynagrodzenie będzie obejmowało całość kosztów związanych z realizacją 

zadania niezbędnych do jego wykonania z uwzględnieniem wszystkich opłat i 
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podatków. Wynagrodzenie będzie miało charakter ryczałtowy. Wynagrodzenie 

brutto Wykonawcy będzie płatne w następujący sposób: płatności będą 

realizowane częściowo – każdorazowo po zakończeniu semestru studiów 

wyliczone proporcjonalnie do ilości semestrów. Wykonawca zgłosi 

Zamawiającemu przeprowadzenie zajęć po zakończeniu semestru. Zamawiający 

dokona weryfikacji prawidłowości wykonania zlecenia na podstawie 

przedstawionej przez Wykonawcę dokumentacji zajęć. Po stwierdzeniu 

prawidłowości wykonania zlecenia, Wykonawca wystawi fakturę za 

przeprowadzenie zajęć.  

2.7 Dodatkowo Zamawiający informuje, że: 

1) nie przewiduje możliwości udzielania zamówień uzupełniających. 

2) rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN. 

3) nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym postępowaniu. 

4) postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 

2.8 Kod zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

Główny przedmiot: kod CPV: 80300000-7- Usługi szkolnictwa wyższego 
 

Rozdział 3 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
 

Umowa o udzielenie zamówienia zostanie zawarta na czas oznaczony. 

Termin wykonania zamówienia: do 31 maja 2019 r. Termin rozpoczęcia i zakończenia 

studiów dla każdego z zadań zostanie uzgodniony z Zamawiającym. 

Rozdział 4 

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
 

4.1.  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają 

wykluczeniu: 

4.1.1.  Wykonawca zobowiązany jest wskazać brak podstaw do wykluczenia  

w oparciu o przesłanki obligatoryjne określone w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 

ustawy. 

4.1.2.  Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania 

(art. 24 ust 12 ustawy). 

4.1.3.  Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie uregulowań 

wskazanych powyżej pkt 13) i 14) oraz 16)–20), może przedstawić dowody 

na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego 

rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej 

przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie 
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pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące 

wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz 

podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, 

które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub 

przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu 

wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec 

wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym 

wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie 

upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu (art. 24 

ust. 8 ustawy). 
 

4.2.  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają 

warunki udziału w postępowaniu: 
 

4.2.1.  kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej: 

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada 

uprawnienia do organizacji studiów podyplomowych zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t. j. Dz. U. z 2016 

r., poz. 1842, z późn. zm.) oraz prowadzi studia podyplomowe na kierunkach 

będących przedmiotem postępowania.  
 

4.3. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie 

posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub 

zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może 

mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.  

4.4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim 

przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu  

i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo w formie 

pisemnej (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez 

notariusza) należy dołączyć do oferty. 

4.5. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

warunki określone w pkt. 4.2. musi spełniać co najmniej jeden wykonawca 

samodzielnie lub wszyscy wykonawcy łącznie. 

4.6. Sposób wykazania braku podstaw wykluczenia wskazano w Rozdziale 5 

Ogłoszenia o zamówieniu. 

4.7. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców: 

4.7.1. którzy nie wykażą spełniania warunków udziału w postępowaniu,  
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o których mowa w pkt. 4.2, 

4.7.2. którzy nie wykażą, że nie zachodzą wobec nich przesłanki określone w art. 

24 ust. 1 pkt 13-23, 

4.7.3. wobec których zachodzą przesłanki określone w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 lub 

art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy. 
 

Rozdział 5 
WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  
ORAZ BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA 

 

5.1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia oraz potwierdzenia spełniania 

warunków udziału w postępowaniu wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą 

następujące oświadczenia i dokumenty: 

5.1.1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym  

w Załączniku Nr 2 i 3 do Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje zawarte  

w oświadczeniach będą stanowić potwierdzenie, że wykonawca nie podlega 

wykluczeniu z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału  

w postępowaniu; 

5.1.2. dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień do organizacji studiów 

podyplomowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo 

o szkolnictwie wyższym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1842, z późn. zm.).  

5.2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 

informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, jest zobowiązany do przekazania 

zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej 

samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze 

złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania  

z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do 

Ogłoszenia o zamówieniu. 
 

Rozdział 6 

INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ 

ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI 

 

6.1. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim. 

6.2. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za 

pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 

2012 r. – Prawo pocztowe (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1481), osobiście, za 

pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji 
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elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług 

drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 ). Jeżeli zamawiający lub 

wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za 

pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w 

rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 

elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza 

fakt ich otrzymania. 

6.3. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania korespondencji przez wykonawcę, 

zamawiający domniema, że korespondencja wysłana przez zamawiającego na 

numer faksu lub adres email, podany przez wykonawcę, została mu doręczona w 

sposób umożliwiający zapoznanie się z jej treścią. 

6.4. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować  

na adres: 

Powiat Opolski 

ul. Lubelska 4, 24-300 Opole Lubelskie,  

Nr faksu: +48 (81) 827-22-36 

Adres poczty elektronicznej: starostwo@opole.lublin.pl 

6.5. W korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem wykonawcy powinni 

posługiwać się znakiem postępowania: EZKS. 272.3.2017  

6.6. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest: 

Agnieszka Dec 

faks: 81 827-22-36; e-mail: starostwo@opole.lublin.pl  

w godzinach 7.15 – 15.15 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 

6.7. Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy ustawy nie pozwalają na 

jakikolwiek inny kontakt - zarówno z Zamawiającym  jak i osobami uprawnionymi 

do porozumiewania się z Wykonawcami - niż wskazany w niniejszym rozdziale. 

Oznacza to, że Zamawiający nie będzie reagował na inne formy kontaktowania się 

z nim, w szczególności na kontakt telefoniczny lub/i osobisty w swojej siedzibie. 

 

Rozdział 7 

OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ I ZMIANY TREŚCI OGŁOSZENIA 

 

7.1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści 

Ogłoszenia o zamówieniu. 

7.2. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, nie później jednak niż na 2 dni przed 

upływem terminu składania ofert, przekazując treść zapytań wraz z wyjaśnieniami 

wykonawcom, którym przekazał Ogłoszenie o zamówieniu, bez ujawniania źródła 

mailto:starostwo@opole.lublin.pl
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zapytania oraz zamieści taką informację na własnej stronie internetowej pod 

warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Ogłoszenia o zamówieniu wpłynął do 

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

wyznaczonego terminu składania ofert. 

7.3. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, 

Zamawiający może zmienić treść Ogłoszenia o zamówieniu. Dokonaną zmianę 

Ogłoszenia Zamawiający zamieści na własnej stronie internetowej. 

7.4. Jeżeli w wyniku zmiany treści Ogłoszenia o zamówieniu będzie niezbędny 

dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży 

termin składania ofert i zamieści informację na własnej stronie internetowej. 

7.5. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią Ogłoszenia o zamówieniu a treścią 

udzielonych wyjaśnień i zmian, jako obowiązującą należy przyjąć treść informacji 

zawierającej późniejsze oświadczenie zamawiającego. 
 

Rozdział 8 

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ, WADIUM 
 

8.1.  Termin związania Wykonawcy złożoną ofertą wynosi 30 dni. 

8.2.  Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
 

Rozdział 9 

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
 

9.1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę na realizację przedmiotu zamówienia 

poszczególnych jego części.  

9.2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. 

9.3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. 

9.4. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

9.5. Treść oferty musi być zgodna z treścią Ogłoszenia o zamówieniu. 

9.6. Oferta (wraz z załącznikami) musi być sporządzona w sposób czytelny. 

9.7. Wszelkie zmiany naniesione przez wykonawcę w treści oferty po jej 

sporządzeniu muszą być parafowane przez wykonawcę. 

9.8. Oferta musi być podpisana przez wykonawcę, tj. osobę (osoby) reprezentującą 

wykonawcę, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym 

rejestrze lub osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania wykonawcy. 

9.9. Jeżeli osoba (osoby) podpisująca ofertę (reprezentująca wykonawcę lub 

wykonawców występujących wspólnie) działa na podstawie pełnomocnictwa, 
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pełnomocnictwo to w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z 

oryginałem przez notariusza musi zostać dołączone do oferty. 

9.10. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy 

dokument składający się na ofertę lub złożony wraz z ofertą sporządzony  

w języku innym niż polski musi być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski. 

9.11. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem 

oferty. 

9.12. Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone. 

9.13. Zaleca się, aby każda strona oferty zawierająca jakąkolwiek treść była podpisana 

lub parafowana prze wykonawcę i ponumerowana. 

9.14. Na ofertę składają się: 

1) Formularz Ofertowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego 

Załącznik Nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu, 

2) Oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt 5 Ogłoszenia o 

zamówieniu. 

3) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy (wykonawców 

występujących wspólnie), o ile ofertę składa pełnomocnik, 

9.15. Ofertę należy umieścić w kopercie/opakowaniu i zabezpieczyć w sposób 

uniemożliwiający zapoznanie się z jej zawartością bez naruszenia zabezpieczeń 

przed upływem terminu otwarcia ofert. 

9.16. Na kopercie/opakowaniu należy umieścić następujące oznaczenia: 

a) nazwa, adres, numer telefonu, faksu, adres e-mail wykonawcy, 

b) Powiat Opolski 

ul. Lubelska 4, 24-300 Opole Lubelskie 

c) OFERTA – „Studia podyplomowe dla nauczycieli ZSZ w Opolu Lubelskim 

oraz ZS w Poniatowej” 

d) Nie otwierać przed dniem 30 października 2017 r. do godz. 10.15 
 

Rozdział 10 

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
 

10.1. Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w Rozdziale 5 należy złożyć  

w terminie do dnia 30 października 2017 r. do godziny 10.00 w  siedzibie 

Zamawiającego: 

Starostwo Powiatowe w Opolu Lubelskim 

ul. Lubelska 4, 24-300 Opole Lubelskie 

Biuro Obsługi Klienta  
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10.2. Godziny pracy Zamawiającego, określone zostały w Rozdziale 1 pkt 1.1 

Ogłoszenia o zamówieniu. 

10.3. Decydujące znaczenie dla zachowania terminu składania ofert ma data i godzina 

wpływu oferty w miejsce wskazane w pkt 10.1, a nie data jej wysłania przesyłką 

pocztową lub kurierską. 

10.4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30 października 2017 r. o godzinie 10.15 w 

siedzibie Starostwa Powiatowego w Opolu Lubelskim ul. Lubelska 4, 24-300 

Opole Lubelskie Sala konferencyjna (pokój nr 301 – III-piętro) 

10.5. Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty, pod warunkiem, że 

zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian do oferty 

przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian 

musi być złożone według takich samych zasad, jak składana oferta, w kopercie 

oznaczonej jak w pkt 9.17 z dodatkowym oznaczeniem „ZMIANA”. 

10.6. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę, 

poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez osobę (osoby) 

uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. 

10.7. Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. 

10.8. Oferty złożone po terminie, o którym mowa w punkcie 10.1, zostaną 

niezwłocznie zwrócone wykonawcom. 
 

Rozdział 11 

OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY 
 

11.1. Wykonawca poda w Formularzu Ofertowym łączną cenę oferty brutto za 

wykonanie całości zamówienia, sporządzonym według wzoru stanowiącego 

Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu. 

11.2. Cena, przez którą należy rozumieć cenę w myśl art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy  

z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2017r. 

poz. 1830) podana w formularzu oferty stanowi wynagrodzenie brutto 

Wykonawcy za przedmiot zamówienia. 

11.3. Wykonawca musi uwzględnić w cenie oferty wszelkie koszty niezbędne dla 

prawidłowego i pełnego wykonania zamówienia oraz wszelkie opłaty i podatki 

wynikające z obowiązujących przepisów. 

11.4. Cena oferty powinna być obliczana z uwzględnieniem z art. 91 ust. 3a ustawy. 

Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług 

wykonawca nie dolicza podatku VAT do ceny ofertowej i w formularzu 

ofertowym w rubryce podatek VAT – wskazuje zapis „obowiązek 
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podatkowy po stronie zamawiającego”, Zamawiający w celu oceny takiej oferty 

dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby 

obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, 

informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania 

u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) 

towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do 

jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.  

11.5. W Formularzu oferty Wykonawca podaje cenę brutto, z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 

2014r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1830) 

oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o denominacji złotego (Dz. U. z 1994 r., Nr 84, 

poz. 386 ze zm.), za którą podejmuje się zrealizować przedmiot zamówienia.  

11.6. Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w PLN. 
 

Rozdział 12 

OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ 

PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I 

SPOSOBU OCENY OFERT 
 

11.  

12.  

12.1. Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie 

następujących kryteriów oceny ofert: 
 

Lp. Nazwa kryterium Znaczenie kryterium (w %) 

1 Cena 100 
 

12.2. Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych 

kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt. 

12.3. Kryterium „Cena” będzie rozpatrywana na podstawie ceny brutto za wykonanie 

całości usługi stanowiącej przedmiot zamówienia, podanej przez Wykonawcę w 

Formularzu Ofertowym. Ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczona na 

podstawie poniższego wzoru: 

Cena min. 

Cena = ---------------------- x 100 

Cena Bad. of. 

gdzie: 

C min – cena brutto oferty najniższej, 

C bad. of – cena brutto badanej oferty. 

Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. 
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12.4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów, tj. 

przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert, o których mowa 

w pkt 12.1. 

Rozdział 13 

BADANIE OFERT 
 

13.1. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców 

wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 

13.2. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę lub części 

składowe ceny wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia, 

zwróci się do wykonawcy o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów 

dotyczących wyliczenia ceny.  

13.3. Zamawiający poprawi w ofercie: 

1) oczywiste omyłki pisarskie, 

2) oczywiste omyłki rachunkowe,  

13.4. Oferta Wykonawcy zostanie odrzucona, jeżeli: 

1) jej treść nie będzie odpowiadać treści Ogłoszenia o zamówieniu, 

2) jej złożenie stanowiło będzie czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 

3) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia; 

4) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu; 

5) Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą; 

6) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

13.5. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że zostały 

złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, Zamawiający wzywa 

Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez 

Zamawiającego ofert dodatkowych. 

13.6. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje Zamawiający po uprzednim 

sprawdzeniu, porównaniu i ocenie ofert na podstawie kryteriów oceny 

określonych w rozdz. 12 Ogłoszenia o zamówieniu. 
 

Rozdział 14 

INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE  

PO WYBORZE OFERTY, W CELU ZAWARCIA UMOWY  

W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
 

14.1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która przedstawia najkorzystniejszy 

bilans ceny odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego. 
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14.2. Niezwłocznie po udzieleniu zamówienia Zamawiający zamieści na stronie 

podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej informację o udzieleniu 

zamówienia podając nazwę albo imię i nazwisko podmiotu, z którym zawarł 

umowę w sprawie zamówienia publicznego. 

14.3. Jeżeli oferta wykonawców, o których mowa w art. 23 ust. 1 ustawy Pzp., została 

wybrana, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia 

publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 
 

Rozdział 15 

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO 

TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, 

OGÓLNE WARUNKI UMOWY 
 

15.1. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

15.2. Umowa jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych  

w przepisach o dostępie do informacji publicznej. 

15.3. Umowa zawarta z wykonawcą nie może być sprzeczna z zapisami 

niniejszego ogłoszenia. 

15.4. Wykonawca jest zobowiązany do oznaczenia we wzorze umowy zawieranej z 

Zamawiającym następujących danych:  

 Wykonawca, zgodnie z zasadami promocji i znakowania projektów 

współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, w nagłówku każdej ze 

stron umowy umieści grafiki:  

 
 Wykonawca w nagłówku każdej ze stron umowy umieści nazwę projektu: 

„Projekt pn. „Nowoczesna szkoła zawodowa szansą dla rozwoju 

powiatu” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020”. 

15.5. Wszelkie zmiany zawartej umowy będą wymagały pisemnego aneksu pod 

rygorem nieważności. 

15.6. Okoliczności, w jakich zmieniona może zostać umowa: 

15.5.1 Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy za realizację umowy, w trakcie obowiązywania Umowy w 

przypadku zmiany stawki podatku VAT, - jeżeli zmiany te będą miały wpływ 
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na koszty wykonywania zamówienia przez Wykonawcę, o wartość wzrostu 

tych kosztów. 

15.5.2 Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian postanowień 

niniejszej umowy - w stosunku do treści oferty Wykonawcy w sytuacji 

konieczności wprowadzenia takich zmian wynikających z okoliczności, 

których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub gdy zmiany 

te będą korzystne, tj. przewiduje się możliwość dokonania w umowie:  

a) zmiany danych stron umowy (np. siedziby, adresu),  

b) zmiany terminu wykonania zamówienia w przypadku wystąpienia: 

- siły wyższej. Siła wyższa – oznacza wydarzenie nieprzewidywalne i poza 

kontrolą stron niniejszej umowy występujące po podpisaniu umowy, a 

powodujące niemożliwość wywiązywania się z umowy w jej obecnym 

brzemieniu, 

- innych uzasadnionych przyczyn pod warunkiem, że zaszły okoliczności, których  

nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 
1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

14.  

15.  

15.1.  

15.2.  

15.3.  

15.4.  

15.5.  

15.5.1.  

15.5.2.  

15.5.3. Warunkiem dokonania zmian może być zmiana organizacyjna po stronie 

Zamawiającego, w szczególności w zakresie jego organizacji i funkcjonowania. 

15.5.4. W sytuacji zajścia okoliczności, o których mowa wyżej Zamawiający w 

terminie do 14 dni od ich wystąpienia powiadomi drugą stronę o tym fakcie i 

przedstawi jej projekt aneksu wraz z pismem przewodnim zawierającym: 

a) opis propozycji zmiany, w tym wpływ na terminy wykonania,  

b) uzasadnienie zmiany,  

c)obliczenia uzasadniające ewentualną zmianę wynagrodzenia,.  

15.5.5. Zmiana może być inicjowana na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, 

przy czym strona wnioskująca zobowiązana jest do szczegółowego uzasadnienia 

proponowanych zmian. 
 

Rozdział 16 

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA 
 

Zamawiający unieważni niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli: 

1) nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu. 
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2) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że 

Zamawiający podejmie decyzję o zwiększeniu tej kwoty do ceny najkorzystniejszej 

oferty. 

3) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że przeprowadzenie 

postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie 

można było wcześniej przewidzieć. 

4) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą 

zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego. 
 

Rozdział 17 

ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ 
 

Wykonawcom uczestniczącym w niniejszym postępowaniu nie przysługuje 

odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej. 
 

Rozdział 18 

ZAŁĄCZNIKI DO OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU 

 

Integralną część niniejszego Ogłoszenia o zamówieniu stanowią wzory 

następujących dokumentów: 

 

Załącznik nr 1: Wzór formularza ofertowego.  

Załącznik nr 2: Wzór oświadczenia dotyczącego przesłanek wykluczenia  

z postępowania. 

Załącznik nr 3: Wzór oświadczenia dotyczącego spełniania warunków udziału  

w postępowaniu.  
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Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu 

Wzór formularza ofertowego 

 

A. Dane dotyczące Zamawiającego: 

Powiat Opolski  

24-300 Opole Lubelskie, ul. Lubelska 4  

NIP: 717-17-05-099, REGON: 431019431 

Adres poczty elektronicznej: starostwo@opole.lublin.pl 

Adres strony internetowej: https://www.spopolelubelskie.bip.lubelskie.pl 

 

 

B. Dane Wykonawcy/Wykonawców. 
 

11. Nazwa albo imię i nazwisko Wykonawcy: 

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

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

Siedziba albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy: 

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

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

NIP …………………………………..…….……..……………., 

REGON..................................................................................... 

Dane teleadresowe na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym 

postępowaniem:  

 adres korespondencyjny: 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 numer faksu: 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 numer telefonu: 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 e-mail: ………………………………………........................................................................................................ 

                                                      
1 Powielić tyle razy ile to potrzebne 
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Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/-ów i podpisująca ofertę: 

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

Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym:  

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

Czy wykonawca jest małym lub średnim przedsiębiorcą2? 

TAK                      NIE     

(zaznacz właściwe) 

C. Cena ofertowa3: 

W odpowiedzi na Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie usługi pn. „Studia 

podyplomowe dla nauczycieli ZSZ w Opolu Lubelskim oraz ZS w Poniatowej”,  

Oferuję/oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z wymogami opisu 

przedmiotu zamówienia za cenę ryczałtową brutto: 

 

1) Dla 1 części zamówienia: „Projektowanie w systemach CAD/CAM oraz 

programowanie obrabiarek CNC”: 

netto: ………………………………. zł (słownie: ……..……………………………………………….. zł) 

podatek VAT …………% tj. ……………… zł (słownie:……………………………………………zł)  

brutto4 ………………… zł (słownie brutto: ………………………….…………………zł),  

………………………………….. zł (netto bez podatku VAT) 

 

2) Dla 2 części zamówienia: „Administrowanie sieciami komputerowymi”: 

netto: ………………………………. zł (słownie: ……..……………………………………………….. zł) 

podatek VAT …………% tj. ……………… zł (słownie:……………………………………………zł)  

                                                      
2 Małe przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub suma 
bilansowa nie przekracza 10 mln EUR. Średnie przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 250 
osób i którego roczny obrót nie przekracza 50 mln EUR lub suma bilansowa nie przekracza 43 mln EUR. Należy 
dokonać wyboru: czy małe lub średnie prze3dsiębiorstwo. 
3 Cena oferty powinna być obliczana z uwzględnieniem z art. 91 ust. 3a Ustawy Jeżeli złożono ofertę, której wybór 
prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów  
i usług wykonawca nie dolicza podatku VAT do ceny ofertowej i w formularzu ofertowym w rubryce podatek VAT – 
wskazuje zapis „obowiązek podatkowy po stronie zamawiającego”, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do 
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 
Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u 
Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub 
świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 
4 Należy wpisać łączną cenę uwzględniające wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z 
Ogłoszeniem o zamówieniu. 
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brutto5 ………………… zł (słownie brutto: ………………………….…………………zł),  

………………………………….. zł (netto bez podatku VAT) 

3) Dla 3 części zamówienia: „Bezpieczeństwo i higiena pracy”: 

netto: ………………………………. zł (słownie: ……..……………………………………………….. zł) 

podatek VAT …………% tj. ……………… zł (słownie:……………………………………………zł)  

brutto6 ………………… zł (słownie brutto: ………………………….…………………zł),  

………………………………….. zł (netto bez podatku VAT) 

4) Dla 4 części zamówienia: „Kreowanie i wizualizacja wizerunku”; 

 

netto: ………………………………. zł (słownie: ……..……………………………………………….. zł) 

podatek VAT …………% tj. ……………… zł (słownie:……………………………………………zł)  

brutto7 ………………… zł (słownie brutto: ………………………….…………………zł),  

………………………………….. zł (netto bez podatku VAT) 

5) Dla 5 części zamówienia: „Florystyka”: 

netto: ………………………………. zł (słownie: ……..……………………………………………….. zł) 

podatek VAT …………% tj. ……………… zł (słownie:……………………………………………zł)  

brutto8 ………………… zł (słownie brutto: ………………………….…………………zł),  

………………………………….. zł (netto bez podatku VAT) 

6) Dla 6 części zamówienia: „Grafika komputerowa”: 

 

netto: ………………………………. zł (słownie: ……..……………………………………………….. zł) 

podatek VAT …………% tj. ……………… zł (słownie:……………………………………………zł)  

brutto9 ………………… zł (słownie brutto: ………………………….…………………zł), 

………………………………….. zł (netto bez podatku VAT) 

 

                                                      
5 Należy wpisać łączną cenę uwzględniające wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z 
Ogłoszeniem o zamówieniu. 
6 Należy wpisać łączną cenę uwzględniające wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z 
Ogłoszeniem o zamówieniu. 
7 Należy wpisać łączną cenę uwzględniające wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z 
Ogłoszeniem o zamówieniu. 
8 Należy wpisać łączną cenę uwzględniające wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z 
Ogłoszeniem o zamówieniu. 
9 Należy wpisać łączną cenę uwzględniające wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z 
Ogłoszeniem o zamówieniu. 
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Podana w ofercie cena ofertowa brutto za realizację przedmiotu umowy jest stała 

przez cały okres obowiązywania umowy  

D. Oświadczenia. 
 
1. Oświadczam/y, że powyższa cena zawierają wszystkie koszty, jakie ponosi 

Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty. 

2. Oświadczam/y, że oferujemy realizację zamówienia w terminie określonym w 

SIWZ. 

3. Oświadczam/y, że zapoznałem/liśmy się z wymaganiami Zamawiającego, 

dotyczącymi przedmiotu zamówienia zamieszczonymi w Ogłoszeniu o zamówieniu 

wraz z załącznikami i nie wnoszę/wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń. 

4. Oświadczam/y, że uważam/y się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni 

od upływu terminu składania ofert.  

5. Oświadczam/y, że zrealizuję/emy zamówienie zgodnie z Ogłoszeniem o zamówieniu. 

6. Składając niniejszą ofertę, zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy PZP informuję, że wybór 
oferty10: 

 

a)  nie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego po stronie 
Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, który 
miałby obowiązek rozliczyć, 
 

b)  będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego po stronie 
Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, który 
miałby obowiązek rozliczyć – w następującym zakresie:  

 
………………………………………………………………………………………………..…………………11. 
 

E. Zobowiązanie w przypadku przyznania zamówienia. 
 

1) Zobowiązujemy się do opracowania projektu umowy na zasadach określonych w 
niniejszym postępowaniu, który zobowiązujemy się podpisać w miejscu i terminie 
wskazanym przez Zamawiającego. 

2) Osobami uprawnionymi do merytorycznej współpracy i koordynacji w 

wykonywaniu zadania  ze strony Wykonawcy są: 

 …………………………………………………………………………………………………………………………… 

nr telefonu 

………………….……………………………………...................................................................................… 

                                                      
10Należy odpowiednio zaznaczyć punkt a) albo b). 
11Należy podać rodzaj każdego towaru / usługi oraz wartość bez podatku VAT. 
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e-mail: 

………………………………………………………....................................................................................………. 

F. Spis treści. 

Oferta została złożona na ....... stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych  

od nr ....... do nr ........ 

 

Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty: 

 

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

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

3) ................................................................................................................................ ..............................................  

4) .............................................................................................................................................................................. 

5) ............................................................................................................................. ................................................. 

 

 
 

………………………………………… 
(miejscowość i data) 

…………………………………………… 
(podpis osób(-y) uprawnionej do  

składania oświadczenia woli w imieniu 
wykonawcy) 
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Załącznik nr 2 do Ogłoszenia o zamówieniu 

Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia 

 

Zamawiający: 

Powiat Opolski 

24-300 Opole Lubelskie, ul. Lubelska 4  

NIP: 717-17-05-099, REGON: 431019431 

Adres poczty elektronicznej: starostwo@opole.lublin.pl 

Adres strony internetowej: https://www.spopolelubelskie.bip.lubelskie.pl 

 

 

Wykonawca: 

…………………………………………………..…..………… 

…………………………………………………..…..………… 

…………………………………………………..…..………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od 

podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG) 

reprezentowany przez: 

…………………………………………………..…..………… 

…………………………………………………..…..………… 

 (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 

 

Oświadczenie wykonawcy  

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem 

jest usługa pn. „Studia podyplomowe dla nauczycieli ZSZ w Opolu Lubelskim oraz 

ZS w Poniatowej”, prowadzonego przez Powiat Opolski, oświadczam, co następuje: 

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 
 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. 
 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  
 

        ………………………………………… 

(podpis) 
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Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania 

na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia 

spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20). Jednocześnie oświadczam, że w 

związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem 

następujące środki naprawcze:  

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  
 

        ………………………………………… 

(podpis) 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 

WYKONAWCA: 
 

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się  

w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………………….… (podać 

pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie 

podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 
 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  
 

        ………………………………………… 

(podpis) 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 
 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach  

są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością 

konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 
 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

 

       ………………………………………… 

          (podpis) 
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Załącznik nr 3 do Ogłoszenia o zamówieniu 

Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

 

Zamawiający: 

Powiat Opolski  

24-300 Opole Lubelskie, ul. Lubelska 4  

NIP: 717-17-05-099, REGON: 431019431 

Adres poczty elektronicznej: starostwo@opole.lublin.pl 

Adres strony internetowej: https://www.spopolelubelskie.bip.lubelskie.pl 

 

Wykonawca: 

…………………………………………………..…..………… 

…………………………………………………..…..………… 

…………………………………………………..…..………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od 

podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG) 

reprezentowany przez: 

…………………………………………………..…..………… 

…………………………………………………..…..………… 

 (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 

Oświadczenie wykonawcy  

 

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  
 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem 

jest usługa pn. „Studia podyplomowe dla nauczycieli ZSZ w Opolu Lubelskim oraz 

ZS w Poniatowej”, prowadzonego przez Powiat Opolski, oświadczam, co następuje: 
 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 
 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez 

zamawiającego w zakresie opisanym w Rozdziale 4.2 Ogłoszenia o zamówieniu 
 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  
 

        ………………………………………… 

(podpis) 
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INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:  

 

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

określonych przez zamawiającego w zakresie opisanym w Rozdziale 4.2 Ogłoszenia  

o zamówieniu, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: 

………………………………………………………………………...…………………………………………………......… 

w następującym zakresie: ………………………………………………………………………........................ 

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).  

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

       ………………………………………… 

          (podpis) 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są 

aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością 

konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

        ………………………………………… 

(podpis) 


