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ROZDZIAŁ I 
OBLIGATORYJNE POSTANOWIENIA  

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 
§ 1. NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 
 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach 
ul. Traugutta 6a 
95-200 PABIANICE 
NIP 731-17-21-449 
REGON 472212819 
tel: 42 215 66 05 
fax: 42 215 66 60 
adres internetowy: www.pcpr-pabianice.pl  
e-mail: jgrabowski@pcpr-pabianice.pl  
 
§ 2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
 
Postępowanie, którego dotyczy niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, 
zwana dalej SIWZ, prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 
10 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn.zm.), zwanej dalej ustawą oraz rozporządzenia Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 
zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. 
poz.231). 
 
§ 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
Przedmiotem zamówienia są korepetycje dla wychowanków rodzin zastępczych i placówek 
opiekuńczo-wychowawczych w wieku od 15 do 25 r.ż. tj.: beneficjentów ostatecznych 
projektu „Równe szanse” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego. 
 
Realizacja zamówienia składać się winna z następujących części: 
Część 1: 
Udzielanie indywidualnych korepetycji z matematyki dla 15 niepełnoletnich uczestników 
projektu „Równe szanse”, do 30 godzin lekcyjnych na jednego uczestnika, na poziomie 
gimnazjum,  szkoły ponadgimnazjalnej . Łączna maksymalna liczba godzin lekcyjnych po 45 
min.: 450 . 
 
Część 2: 
Udzielanie indywidualnych korepetycji z języka angielskiego dla 5 niepełnoletnich 
uczestników projektu „Równe szanse”, do 31 godzin lekcyjnych na jednego uczestnika, na 
poziomie gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej. Łączna maksymalna liczba godzin 
lekcyjnych po 45 min.: 155. 
 
Część 3: 
Udzielanie indywidualnych korepetycji z fizyki dla 5 niepełnoletnich uczestników projektu 
„Równe szanse”, do 31 godzin lekcyjnych na jednego uczestnika, na poziomie gimnazjum i 
szkoły ponadgimnazjalnej. Łączna maksymalna liczba godzin lekcyjnych po 45 min.: 155. 
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 Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 

Główny przedmiot 80.50.00.00-9 usługi szkoleniowe 
Dodatkowe przedmioty 80.57.00.00-0 usługi w dziedzinie rozwoju osobistego 

 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku Nr 1 (§ 31) do 
niniejszej SIWZ. 
 
§ 4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
 
Wymaganym terminem realizacji zamówienia dla części od 1 do 3 jest jego wykonanie od 
dnia podpisania umowy do dnia 10.12.2014 r. 
Harmonogram zajęć zostanie ustalony z opiekunem uczestnika w porozumieniu z 
Zamawiającym. 
 
§ 5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW. 
 
Zamawiający żąda, aby wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego 
spełniał niżej określone warunki: 
1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają 

warunki, dotyczące: 
1.1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, a mianowicie. 
1.2. Posiadania wiedzy i doświadczenia,  
1.3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia, poprzez wykazanie, że wykonawca:  
1.3.1. dysponuje osobami posiadającymi odpowiednie kwalifikacje zawodowe, doświadczenie 

i wykształcenie niezbędne do realizacji zakresu przedmiotu zamówienia, tj. posiada do 
dyspozycji: 
a) 3 osoby z uprawnieniami pedagogicznymi określonymi w § 1 pkt 3 rozporządzenia 

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych 
kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w 
których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub 
ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2013 roku poz.1207), które 
ukończyły studia wyższe na kierunku matematyka lub innym, posiadająca co 
najmniej roczne doświadczenie dydaktyczne w nauczaniu matematyki w szkołach 
podstawowych, gimnazjach lub szkołach ponadgimnazjalnych – dotyczy części 1 
zamówienia. W wykazie można wskazać trzy osoby. W czasie trwania umowy 
osoby te będą prowadziły zajęcia z uczestnikami projektu. 

b) 1 osoba z uprawnieniami pedagogicznymi określonymi w § 1 pkt 3 rozporządzenia 
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych 
kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w 
których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub 
ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2013 roku poz.1207), która 
ukończyła studia wyższe na kierunku filologia angielska lub innym, posiadająca co 
najmniej  roczne doświadczenie dydaktyczne w nauczaniu języka angielskiego w 
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szkołach podstawowych, gimnazjach lub szkołach ponadgimnazjalnych – dotyczy 
części 2 zamówienia. W wykazie można wskazać jedną osobę. W czasie trwania 
umowy osoba ta będzie prowadziła zajęcia z uczestnikami projektu. 

c) 1 osoba z uprawnieniami pedagogicznymi określonymi w § 1 pkt 3 rozporządzenia 
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych 
kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w 
których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub 
ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2013 roku poz.1207), która 
ukończyła studia wyższe na kierunku fizyka lub innym, posiadająca co najmniej  
roczne doświadczenie dydaktyczne w nauczaniu fizyki w szkołach podstawowych, 
gimnazjach lub szkołach ponadgimnazjalnych – dotyczy części 3 zamówienia. W 
wykazie można wskazać jedną osobę. W czasie trwania umowy osoba ta będzie 
prowadziła zajęcia z uczestnikami projektu. 

1.4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej. 
2. Nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 

podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy. 
3. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: 
3.1. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy 

z warunków określonych w pkt. 1.1-1.4 winien spełniać co najmniej jeden z tych 
wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie. 

3.2. Warunek określony w pkt.2 powinien spełniać każdy z wykonawców samodzielnie. 
3.3. Zamawiający oceni spełnianie warunków udziału w postępowaniu na podstawie 

dokumentów i oświadczeń załączonych do oferty. 
3.4. Wykonawca musi wykazać spełnienie każdego z warunków. 
3.5. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie 

dokumentów załączonych do oferty w układzie zero – jedynkowym: „spełnia” – „nie 
spełnia”. 

3.6. Wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu 
wyklucza się z postępowania. 

3.7. Zamawiający zawiadamia równocześnie wykonawców, którzy zostali wykluczeni z 
postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, z 
zastrzeżeniem art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy. 

3.8. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 
 
§ 6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW 
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ W CELU WYKAZANIA BRAKU 
PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POWODU NIESPEŁANIANIA 
WARUNKÓW OKREŚLONYCH W ART. 24 UST. 1 USTAWY 

 
1. W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w § 5 ust. 

1 SIWZ, Zamawiający żąda, następujących dokumentów: 
a) oświadczenia o spełnianiu przez wykonawcę warunków określonych w art. 22 ust. 

1 ustawy, na druku zgodnym z treścią załącznika nr 2 do niniejszej SIWZ, 
b) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia w szczególności 

odpowiedzialnych za świadczenie usług, potwierdzającego spełnianie warunku 
określonego w § 5 pkt 1.3.1 a) – c) SIWZ wraz z informacjami na temat ich 
kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do 
wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz 
informacją o podstawie dysponowania tymi osobami na druku zgodnym z treścią 
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załącznika nr 3 do niniejszej SIWZ z zastrzeżeniem określonym w ust. 10. Do 
wykazu należy załączyć oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć                 
w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia  na druku zgodnym          
z treścią załącznika Nr 4 do niniejszej SIWZ, 

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 
zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, 
Zamawiający żąda: 
a) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia na druku zgodnym z treścią 

załącznika nr 5 do niniejszej SIWZ, 
b) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji 

o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru 
lub ewidencji,  w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 
ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych nie prowadzących 
działalności gospodarczej oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy 
(oświadczenia, o którym mowa w ust. 2 lit. a), załącznik nr 5, 

c) listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 
24 ust. 2 pkt 5 ustawy, albo informację o tym, że wykonawca nie należy do grupy 
kapitałowej na druku zgodnym z treścią załącznika nr 6 do niniejszej SIWZ. 

– w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez 
dwóch lub więcej wykonawców, w ofercie dokumenty wymienione w ust. 2                 
pkt. a) – c) muszą być złożone dla każdego z nich. Oferta składana przez spółki 
cywilne jest traktowana jak oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia publicznego. 

3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 2: 
1) ust. 2 lit. b składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.  

4. Dokumenty, o których mowa w ust. 3 pkt 1 lit. a) powinny być wystawione                      
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  

5. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 3, 
zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, 
właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 
zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju,          
w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis ust. 4 stosuje się 
odpowiednio. 

6. Wykonawca ma obowiązek złożyć dokumenty, o których mowa ust. 1 – 5,                          
w oryginałach lub kopiach poświadczonych za zgodność z oryginałem przez 
wykonawcę.  

7. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w 
przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach 
określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio 
wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem 
odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty. 

8. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest 
nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 
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9. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 
polski. 

10. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 
ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 
2b ustawy, zamawiający, w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami 
innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz 
oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty 
dostęp do ich zasobów, żąda pisemnego zobowiązania tych podmiotów do oddania mu 
do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu 
zamówienia, które zawiera w szczególności: 
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, 
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy 

wykonywaniu zamówienia, 
c) charakter stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, 
d) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 

11. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o którym mowa w ust. 1 lit. b 
polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b 
ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający 
żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów 
wymienionych w ust. 2 lit. a – b. 

 
 
§ 6a. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE 

ZAMÓWIENIA 
 
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni 

spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające 
spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w § 6 niniejszej SIWZ. 

3. Ponadto wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają 
Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo 
reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego. 

3.1. Zaleca się aby Pełnomocnikiem był jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się              
o udzielenie zamówienia. 

4. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. 
 
§ 7. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE 
WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z 
WYKONAWCAMI 

 
1. Oświadczenia, wnioski i zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i wykonawcy 

przekazują pisemnie. 
2. Oświadczenia, wnioski i zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu          

lub poczty elektronicznej uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do 
adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie. 
Niniejszy zapis nie dotyczy dokumentów i oświadczeń składanych w trybie art. 26 ust. 
3 ustawy. 
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3. Oświadczenia, wnioski i zawiadomienia oraz informacje wykonawcy mogą 
przekazywać Zamawiającemu stosownie do postanowień ust. 2: 

3.1. pocztą elektroniczną: jgrabowski@pcpr-pabianice.pl  
3.2. faksem na numer telefonu: 42 215 66 60. 
4. Uprawnionym do porozumiewania się w imieniu Zamawiającego z wykonawcami jest: 
4.1. Pani Monika Kowalska – pracownik socjalny, 95-200 Pabianice, ul. Traugutta 6a, pokój 

nr 14, telefon 42 215 66 05 wew. 129. 
5. Zamawiający przyjmuje wszelkie pisma w godzinach urzędowania, to znaczy w dni 

robocze poniedziałek, środę i czwartek od 800 do 1600, wtorek od 800 do 1700, w piątek 
od 800 do 1500. 

6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej SIWZ. 
6.1. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż 

na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem że wniosek                          
o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia,            
w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia                           
16 czerwca 2014 r. 

6.2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania 
wniosku, o którym mowa w ust. 6 pkt 6.1., lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, 
zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.  

6.3. Wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ powinien być sformułowany na piśmie                     
i przekazany faksem lub pocztą elektroniczną na adres Zamawiającego. 

6.4. Wniosek przekazany za pomocą faksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożony               
w terminie, jeżeli jego treść dotarła do Zamawiającego przed upływem terminu i została 
niezwłocznie potwierdzona pisemnie. 

6.5. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków         
o wyjaśnienie treści SIWZ. 

7. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania wykonawców. 
 
§ 8. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM 
 
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium. 
 
§ 9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
 
1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. 
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 zgody na 
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
4. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu 

związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę 
Odwoławczą orzeczenia.  

 
§ 10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 
 
1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. 
1.1. Oferta powinna być złożona na druku „OFERTA” zgodnym z treścią załącznika nr 7 

zamieszczonego w § 36 niniejszej SIWZ. 
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1.2. Oferta powinna być podpisana przez osobę/osoby wymienione w dokumentach,                     
o których mowa w § 6 ust. 2 lit. b niniejszej SIWZ i zgodnie z zasadami reprezentacji 
określonymi w tych dokumentach. Każdy podpis powinien być opatrzony imienną 
pieczątką osoby podpisującej ofertę. 

2. Jeżeli oferty nie podpisuje osoba/osoby wymienione w dokumentach, o których mowa 
w ust. 1 pkt 2 niniejszej SIWZ, mogą oni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania 
wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do 
podpisania oferty. 

2.1. Pełnomocnictwo, o którym mowa w ust. 2 powinno być sporządzone na piśmie (musi 
być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie). 

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają 
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego. 

3.1. Pełnomocnictwo, o którym mowa w ust. 3 powinno być sporządzone na piśmie. 
4. Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego lub pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w tym podpisania i złożenia oferty, 
oświadczeń i dokumentów wymaganych przez Zamawiającego w SIWZ oraz zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego, jeżeli wykonawcy składają ofertę wspólną, 
powinno być dołączone do oferty w formie oryginału lub kopii poświadczonej 
notarialnie. 

5. Do oferty wykonawca powinien dołączyć następujące dokumenty: 
5.1. Formularz cenowy na wzorze zgodnym z treścią załącznika nr 1 do formularza oferty – 

jeżeli składa ofertę na część 1, 
5.2. Formularz cenowy na wzorze zgodnym z treścią załącznika nr 2 do formularza oferty – 

jeżeli składa ofertę na część 2,  
5.3. Formularz cenowy na wzorze zgodnym z treścią załącznika nr 3 do formularza oferty – 

jeżeli składa ofertę na część 3, 
6. Wraz z ofertą winny być złożone: 
6.1. Oświadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami § 6 ust. 1 oraz ust. 2 lub § 6 

ust. 3 i 5. 
7. Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w 

odpowiednich rozdziałach niniejszej SIWZ, winny być sporządzone na formularzach 
zgodnych z treścią określoną w tych wzorach. 

8. Oferta winna być sporządzona, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej, w języku 
polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści. 

8.1. Oferty nieczytelne zostaną odrzucone. 
8.2. Oferta i wszystkie załączniki oraz oświadczenia powinny być podpisane i opatrzone 

imienną pieczątką wykonawcy lub podpisane i opatrzone imienną pieczątką 
pełnomocnika, zwaną dalej osobą podpisującą ofertę. 

8.3. Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) powinny być 
opatrzone podpisem i pieczątką imienną osoby podpisującej ofertę. 

9.  W przypadku przedłożenia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w 
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawca winien w 
sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa. 

9.1. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa winny być umieszczone w osobnym 
wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą połączone i ponumerowane. 
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9.2. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje jawne na podstawie 
przepisów ustawy i innych przepisów. 

10. Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy umieścić w zamkniętym 
opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego 
opakowania. 

10.1. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem wykonawcy, zaadresowane 
do zamawiającego na adres: 

POWIATOWE CENTRUM POMOCY  RODZINIE 
ul. Traugutta 6a 

95-200 PABIANICE 
oraz zawierać sformułowanie: 
 

OFERTA 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na  

„Zorganizowanie działań w ramach aktywnej integracji dla wychowanków rodzin 
zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych w wieku od 15 do 25 r.ż. tj.: 

beneficjentów ostatecznych projektu „Równe szanse” współfinansowanego ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – korepetycje.” 

Nie otwierać przed godz. 10.15 w dniu 23 czerwca 2014 r. 
11. Wymagania określone w ust. 9 i w ust. 10 nie stanowią treści oferty i ich niespełnienie 

nie będzie skutkować odrzuceniem oferty. 
11.1. Wszelkie konsekwencje z niezachowania tych wymagań będą obciążały wykonawcę. 
12. Przed upływem terminu składania ofert, wykonawca może zmienić lub wycofać ofertę. 
12.1. Zmiany winny być doręczone zamawiającemu na piśmie, pod rygorem nieważności, 

przed upływem terminu składania ofert. 
12.2. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian winno być oznaczone i opakowane tak jak oferta, 

a opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem: „OFERTA   
UZUPEŁNIAJACA” lub „OFERTA ZAMIENNA”. 

13. Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści po 
upływie terminu składania ofert. 

14. Oferta zamienna lub uzupełniająca powinna być złożona w jednym egzemplarzu                        
w formie pisemnej, opakowaniach zaadresowanych i oznakowanych jak podano w § 10 
ust. 10 i § 10 ust. 10 pkt 1 niniejszego SIWZ z dopiskiem „OFERTA 
UZUPEŁNIAJĄCA” lub „OFERTA ZAMIENNA”, w miejscu i czasie opisanym            
w § 11 ust. 1 i § 11 ust. 2 niniejszej SIWZ, przez osobę posiadającą pisemne 
upoważnienie od wykonawcy do dokonania powyższej czynności. 

15. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, wycofać ofertę. 
15.1. Oferta wycofana nie będzie otwierana. 
15.2. Wycofując ofertę wykonawca składa odpowiednie oświadczenie w opakowaniu 

zaadresowanym i oznakowanym jak w podano w § 10 ust. 10 i § 10 ust. 10 pkt 1 
dodatkowo oznaczonym napisem „WYCOFANA”. 

15.3. Do oświadczenia, o którym mowa w ust. 15 pkt 2 wykonawca musi załączyć dokument 
uprawniający do występowania w obrocie prawnym, a oświadczenie powinno być 
podpisane przez osoby upoważnione. 

 
§ 11. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
 
1. Ofertę należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach, 95-

200 Pabianice, ul. Traugutta 6a, parter, pokój numer 3/4, codziennie z wyjątkiem sobót i 



10 

niedziel w godzinach: poniedziałek, środa i czwartek 8.00 – 16.00, wtorek 8.00 – 17.00, 
piątek 8.00 – 15.00. 

2. Termin składania ofert upływa dnia 23 czerwca  2014 r. o godz. 1000. 
2.1. Dla ofert przesłanych pocztą liczy się data i godzina dostarczenia do pokoju numer 3/4 

w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. 
2.2. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej 

zostaną niezwłocznie zwrócone wykonawcom. 
3. Publiczne otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 23 czerwca  2014 r. o godz. 1015              

w pokoju nr 15 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach, 95-200 
Pabianice, ul. Traugutta 6a. 

3.1. Uczestnictwo w otwarciu ofert pozostawia się do decyzji wykonawców. 
4. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w terminie i w miejscu określonym w ust. 3. 
4.1. W przypadku, gdy wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert, na jego pisemny 

wniosek Zamawiający prześle mu informację zawierającą nazwy i adresy oferentów, 
których oferty zostały otwarte oraz ceny tych ofert. 

 
§ 12. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY  
 
1. Opis sposobu obliczenia ceny: 
1. Cena w formularzu ofertowym dla części 1, 2, 3, winna być obliczona w następujący 

sposób: 
1.1. W formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1 – nr 3 do oferty, wykonawca 

określi ceny jednostkowe odpowiednio dla każdej z części za korepetycje wymienione 
w opisie przedmiotu zamówienia. 

1.2. Wykonawca obliczy wartość poszczególnych pozycji poprzez przemnożenie ceny 
jednostkowej dla danej pozycji przez ilość godzin. 

1.3. Wykonawca zsumuje wartość poszczególnych pozycji formularza cenowego. Suma 
wartości stanowić będzie cenę oferty dla części 1, części 2, części 3. 

1.4. Cenę oferty należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
1.5. Ceny jednostkowe określone przez wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności 

umowy. 
1.6. Ostateczną cenę oferty stanowią wartości określone w punkcie 1.3. 
2. Zasady postępowania w razie stwierdzenia przez zamawiającego omyłek 

merytorycznych lub/i rachunkowych w przedstawionej kalkulacji ofertowej. 
Zamawiający poprawi omyłki w sposób określony w art. 87 ust. 2 ustawy. 

3. Inne, wyżej nie wymienione zastrzeżenia i klauzule. 
1) Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia 

wynikające z opisu przedmiotu zamówienia. 
2) Wszelkie wartości, w tym ceny jednostkowe usług, muszą być liczone                      

z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (grosze). 
3) Jeżeli wykonawca złożył ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku 

podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług               
w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający  
w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od 
towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 

4) Dla porównania ofert zamawiający przyjmie cenę brutto obejmującą podatek                    
od towarów i usług (VAT). 

5) W przypadku oferty złożonej przez osobę fizyczną nie prowadzącą działalności 
gospodarczej, cena oferty obejmuje wszelkie zobowiązania z tytułu danin publiczno 
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prawnych do opłacenia, których zobowiązany jest zamawiający, np. jako płatnik 
składek na ubezpieczenia społeczne. 
 

§ 13. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ 
PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH 
KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 

 
 
1. Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie je do szczegółowego 

rozpatrywania, jeżeli: 
1.1. oferta co do treści spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją, 
1.2. oferta została złożona w określonym przez zamawiającego terminie, 
1.3. wykonawca przedstawił ofertę zgodną z ustaleniami odnoszącymi się do warunków 

udziału w postępowaniu i warunkami odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia. 
2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował wyłącznie 

ceną obliczoną zgodnie z punktem 1.3. w § 12 niniejszej SIWZ. 
Cena Cz - 100 % 

3. Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalna liczba punktów, jaką po uwzględnieniu 
wagi może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt. 

4. Punkty będą przyznawane wg następującej zasady: 
1) Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę punktów – 100. 
2) Pozostałe oferty zostaną przeliczone wg podanego poniżej wzoru: 
 

Cz = 
Cena oferowana minimalna 

x 100 pkt 
Cena badanej oferty 

 
5. Zamawiający zastosuje zaokrąglenie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku. 
6. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną. Zamawiający wybierze 

ofertę spośród ofert nie odrzuconych. 
Ocena będzie dokonywana oddzielnie dla poszczególnych części zamówienia. 
 
§ 14. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY              
W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie 

zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 
1.1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, 

siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, 
uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby                   
albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty a także 
punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

1.2. wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne                 
i prawne, 

1.3. wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, 
podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 

1.4. terminie, określonym zgodnie z art.  94 ust. 1 lub 2 ustawy, po którego upływie umowa 
w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.  

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza 
informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1, na stronie internetowej na stronie 
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internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach www.pcpr-
pabianice.pl oraz na tablicy ogłoszeń Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 
Pabianicach przy ul. Traugutta 6a. 

3. Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający: zawiadomi 
wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą o terminie i miejscu 
podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

4. Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, wykonawca, którego 
oferta została uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest dopełnić następujących 
formalności: 

4.1. przed podpisaniem umowy wykonawca, którego oferta została wybrana jako 
najkorzystniejsza, a który zadeklarował realizację zamówienia z udziałem 
podwykonawców, zobowiązany jest dostarczyć zamawiającemu pisemny wniosek                   
o zgodę dotyczącą podwykonawstwa wraz z kopią umowy zawartej między wykonawcą 
i podwykonawcą lub projekt takiej umowy, 

4.1.1.zamawiający pisemnie i niezwłocznie zgłosi ewentualne zastrzeżenia, zaś brak takich 
zastrzeżeń w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku jest równoznaczny z wyrażeniem 
zgody, 

4.2. przedłożyć umowę konsorcjum jeżeli zamówienie będzie realizowane przez konsorcjum 
wykonawców, 

4.3. podać na piśmie nazwę, adres banku oraz numer konta bankowego, na które przelewane 
będą środki finansowe za wykonane usługi, 

4.4. wskazać na piśmie osobę (osoby) upoważnioną do podpisania umowy, o ile umowę ma 
(mają) podpisać osoba (osoby) nie wymienione w dokumencie, o którym mowa w § 6 
ust. 2 lit. b) niniejszej SIWZ lub ilość osób wykazanych w tym dokumencie jest 
większa od ilości osób wymaganych przy zaciąganiu zobowiązań w imieniu 
wykonawcy. Upoważnienie do podpisania umowy jest niezbędne także jeżeli nie 
wynika to z pełnomocnictwa, o którym mowa w § 10 ust. 2 pkt 1 i § 10 ust. 3 pkt 1.  

4.5. w przypadku, gdy ofertę złożyła osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą 
należy podać imię, nazwisko i adres zamieszkania właściciela firmy oraz numer                   
w ewidencji działalności gospodarczej. 

 
§ 15. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO 

WYKONANIA UMOWY. 
 
Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 
§ 16. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ 

WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO 
WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, 
ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH 

 
1. Zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia 

publicznego na warunkach określonych we wzorze umowy. 
1.1. Wzór umowy stanowi integralną część niniejszej SIWZ i został określony jako 

załącznik nr 8 w § 37 niniejszej SIWZ. 
2. Ewentualne propozycje zmian do wzoru umowy, proponowane przez wykonawcę 

uczestniczącego w przedmiotowym postępowaniu, muszą zostać zgłoszone pisemnie do 
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Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego 
terminu składania ofert. 

3. Propozycje ewentualnych zmian wzoru umowy muszą być opatrzone nazwą 
składającego wykonawcy. 

4. Kopie stanowiska Zamawiającego w sprawie zmian projektu umowy (bez ujawniania 
nazwy wykonawcy, który zgłosił propozycje zmian do umowy) zostaną niezwłocznie 
przesłane do wszystkich wykonawców, którym doręczono niniejszą SIWZ i będą dla 
nich wiążące. 

5. Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego, 
ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy w sprawie zamówienia 
publicznego. 

6. Zmiany umowy określono w § 2 ust. 1 wzoru umowy - Ilość uczestników korepetycji 
wskazanych w §1 może ulec zmniejszeniu, co spowoduje odpowiednie zmniejszenie 
wynagrodzenia z tytułu wykonywania usług w zakresie określonym w §4. 

 
§ 17. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 

WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
 
Wykonawcy a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego 
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 
zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują środki ochrony 
prawnej określone w Dziale VI ustawy. 
 
 

ROZDZIAŁ II 
DODATKOWE POSTANOWIENIA  

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 
§ 18. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA 

SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH 
 
Zamawiający dopuszcza możliwość składania przez wykonawców ofert częściowych.                
Oferta może być złożona na wybraną/wybrane lub wszystkie części 1, 2, 3. 
 
Część 1: 
Udzielenie indywidualnych korepetycji z matematyki dla 15 niepełnoletnich uczestników 
projektu „Równe szanse”, do 30 godzin lekcyjnych na jednego uczestnika, na poziomie 
gimnazjum,  szkoły ponadgimnazjalnej . Łączna maksymalna liczba godzin lekcyjnych po 45 
min.: 450 . 
 
Część 2: 
Udzielenie indywidualnych korepetycji z języka angielskiego dla 5 niepełnoletnich 
uczestników projektu „Równe szanse”, do 31 godzin lekcyjnych na jednego uczestnika, na 
poziomie gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej. Łączna maksymalna liczba godzin 
lekcyjnych po 45 min.: 155. 
 
Część 3: 
Udzielenie indywidualnych korepetycji z fizyki dla 5 niepełnoletnich uczestników projektu 
„Równe szanse”, do 31 godzin lekcyjnych na jednego uczestnika, na poziomie gimnazjum i 
szkoły ponadgimnazjalnej. Łączna maksymalna liczba godzin lekcyjnych po 45 min.: 155. 
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§ 19. MAKSYMALNA LICZBA WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY 

ZAWRZE UMOWĘ RAMOWĄ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE 
ZAWARCIE UMOWY RAMOWEJ 

 
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
 
§ 20. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH 

UZUPEŁNIAJĄCYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT 6 I 7 
LUB ART. 134 UST. 6 PKT 3 I 4, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE 
UDZIELENIE TAKICH ZAMÓWIEŃ 

 
Zamawiający nie przewiduje udzielania w okresie 3 lat od udzielenia niniejszego zamówienia 
wykonawcy wybranemu w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50 % wartości niniejszego 
zamówienia i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień. 
 
§ 21. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ 

MINIMALNE WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY 
WARIANTOWE, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ICH SKŁADANIE 

 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania przez wykonawcę ofert wariantowych. 
 
§ 22. ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB STRONY INTERNETOWEJ 

ZAMAWIAJĄCEGO, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA 
POROZUMIEWANIE SIĘ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 

 
1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą 

telefaksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść 
dotrze do adresata przed upływem terminu i zostanie niezwłocznie potwierdzona 
pisemnie. 

2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje mogą być przekazane 
telefaksem lub drogą elektroniczną na następujący numer i adresy: 

2.1. fax: 42 215 66 60 
2.2. e-mail: jgrabowski@pcpr-pabianice.pl  
 
§ 23. INFORMACJA DOTYCZĄCA WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ 

PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM                                 
A WYKONAWCĄ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ROZLICZENIA 
W WALUTACH OBCYCH 

 
1. Rozliczenie między Zamawiającym a wykonawcą nastąpi w polskich złotych PLN        

bez względu na uwarunkowania wykonawcy. 
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości rozliczenia z wykonawcą w walutach obcych. 
 
§ 24. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE AUKCJI ELEKTRONICZNEJ 
 
Zamawiający nie przewiduje po dokonaniu oceny ofert przeprowadzenia aukcji elektronicznej 
w celu wyboru najkorzystniejszej oferty. 
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§ 25. WYSOKOŚĆ ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, JEŻELI 
ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ICH ZWROT 

 
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
 
§ 26. INFORMACJE DOTYCZĄCE FINANSOWANIA PROJEKTU/PROGRAMU ZE 

ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ 
 

Projekt „Równe szanse” realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 
Pabianicach na podstawie umowy ramowej nr: UDA-POKL.07.01.02-10-007/09-00 
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu 
VII „Promocja integracji społecznej” Działanie 7.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej 
integracji” Poddziałanie 7.1.2 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez 
powiatowe centra pomocy rodzinie” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. 
 

ROZDZIAŁ III 
SZCZEGÓLNE POSTANOWIENIA  

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 
§ 27. INFORMACJE DOTYCZĄCE PODWYKONAWSTWA 
 

1. Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego 
wykonywania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia na usługi. 
Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.  

2. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której wykonanie 
zamierza powierzyć podwykonawcy lub podania przez wykonawcę nazw (firm) 
podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach 
określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania 
spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 
ustawy. 

 
§28. 
 

ROZDZIAŁ IV 
INNE POSTANOWIENIA 

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 
§ 29. ZAŁĄCZNIKI 
 
Załącznikami do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia są: 
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1),  
2. Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2), 
3. Wzór wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (załącznik 

nr 3), 
4. Wzór oświadczenia o uprawnieniach osób uczestniczących w wykonaniu zamówienia 

(załącznik nr 4), 
5. Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (załącznik nr 5), 
6. Wzór listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w 

art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy (załącznik nr 6) 
7. Wzór formularza oferty wraz z załącznikiem nr 1, nr 2, nr 3 (załącznik nr 7), 
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8. Wzór umowy (załącznik nr 8). 
 

§ 30. OZNACZENIE POSTĘPOWANIA 
 
Postępowanie, którego dotyczy niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, 
zwana dalej SIWZ, oznaczone jest znakiem: PCPR.272.6.2014 Wykonawcy zobowiązani są         
do powoływania się na wyżej podane oznaczenie we wszystkich kontaktach z Zamawiającym.  
 
 
 

ROZDZIAŁ V 
FORMULARZE DODATKÓW DO 

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 
§ 31. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
 
Załącznik Nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
 

 
 Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 

Główny przedmiot 80.50.00.00-9 usługi szkoleniowe 
Dodatkowe przedmioty 80.57.00.00-0 usługi w dziedzinie rozwoju osobistego 

 
Przedmiotem zamówienia są korepetycje dla wychowanków rodzin zastępczych i placówek 
opiekuńczo-wychowawczych w wieku od 15 do 25 r.ż. tj.: beneficjentów ostatecznych 
projektu „Równe szanse” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego. 
 
 
Realizacja zamówienia składać się winna z następujących części: 
 
Część 1: 

Udzielenie indywidualnych korepetycji z matematyki dla 15 niepełnoletnich uczestników 
projektu „Równe szanse”, do 30 godzin lekcyjnych na jednego uczestnika, na poziomie 
gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej. Łączna maksymalna liczba godzin lekcyjnych po 45 
min.: 450. 
Osoby, z którymi realizowane będą zajęcia w ramach korepetycji to wychowankowie rodzin 
zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Pabianickiego oraz placówek opiekuńczo-
wychowawczych w Porszewicach i Pabianicach, beneficjenci ostateczni projektu 
systemowego „Równe szanse”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego.  

 
 
Szczegółowy opis zadania: 
• korepetycje muszą się odbywać w miejscu zamieszkania każdego z uczestników 

(Powiat Pabianicki), bądź też w siedzibie PCPR Pabianice 
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• harmonogram zajęć zostanie ustalony z opiekunem uczestnika w porozumieniu z 
zamawiającym, 

• wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania przeprowadzonych korepetycji tj.: 
prowadzenia karty czasu pracy, listy obecności z każdego dnia korepetycji, dziennika 
zajęć ,dla każdej osoby, które to dokumenty będą oznaczone logotypem EFS i POKL 
zgodnie z projektem zamawiającego i przedłożone zamawiającemu po zakończeniu 
zajęć, 

• wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić badania ewaluacyjne  dotyczące 
poziomu satysfakcji, których wyniki przedłoży zamawiającemu po zakończeniu 
korepetycji . 

Termin realizacji zadania: od dnia zawarcia umowy do dnia 10.12.2014 r. 
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis oceny spełniania tych warunków: 
3  osoby z uprawnieniami pedagogicznymi określonymi w § 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji 
wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić 
nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia 
nauczycieli (Dz. U. z 2013 roku poz.1207), które ukończyły studia wyższe na kierunku 
matematyka lub innym, posiadające co najmniej  roczne doświadczenie dydaktyczne w 
nauczaniu matematyki w szkołach podstawowych, gimnazjach lub szkołach 
ponadgimnazjalnych, przy czym każdy z 3  nauczycieli będzie prowadził zajęcia dla 5 osób 
do 30 h na 1 osobę. 
Ponadto nauczyciele  zapewnią prowadzenie korepetycji z uwzględnieniem indywidualnych 
potrzeb każdego ucznia oraz podstawy programowej dla danego przedmiotu i poziomu 
nauczania. 

 
Część 2 
Udzielenie indywidualnych korepetycji z języka angielskiego dla 5 niepełnoletnich 
uczestników projektu „Równe szanse”, do 31 godzin lekcyjnych na jednego uczestnika, na 
poziomie gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej. Łączna maksymalna liczba godzin 
lekcyjnych po 45 min.: 155. 
Osoby, z którymi realizowane będą zajęcia w ramach korepetycji to wychowankowie rodzin 
zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Pabianickiego oraz placówek opiekuńczo-
wychowawczych w Porszewicach i Pabianicach, beneficjenci ostateczni projektu 
systemowego „Równe szanse”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego.  
 

Szczegółowy opis zadania: 
• korepetycje muszą się odbywać w miejscu zamieszkania każdego z uczestników 

(Powiat Pabianicki), bądź w siedzibie PCPR w Pabianicach 
• harmonogram zajęć zostanie ustalony z opiekunem uczestnika w porozumieniu z 

zamawiającym, 
• wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania przeprowadzonych korepetycji tj.: 

prowadzenia karty czasu pracy, listy obecności z każdego dnia korepetycji, dziennika 
zajęć ,dla każdej osoby, które to dokumenty będą oznaczone logotypem EFS i POKL 
zgodnie z projektem zamawiającego i przedłożone zamawiającemu po zakończeniu 
zajęć, 

• wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić badania ewaluacyjne  dotyczące 
poziomu satysfakcji, których wyniki przedłoży zamawiającemu po zakończeniu 
korepetycji . 

Termin realizacji zadania: od dnia zawarcia umowy do dnia 10.12.2014 r. 
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Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis oceny spełniania tych warunków: 
1 osoba z uprawnieniami pedagogicznymi określonymi w § 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji 
wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić 
nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia 
nauczycieli (Dz. U. z 2013 roku poz.1207), która ukończyła studia wyższe na kierunku 
filologia angielska lub innym, posiadająca co najmniej  roczne doświadczenie dydaktyczne w 
nauczaniu języka angielskiego w szkołach podstawowych, gimnazjach lub szkołach 
ponadgimnazjalnych. Ponadto nauczyciel zapewni prowadzenie korepetycji z 
uwzględnieniem indywidualnych potrzeb każdego ucznia oraz podstawy programowej dla 
danego przedmiotu i poziomu nauczania. 
 
Część 3 
Udzielenie indywidualnych korepetycji z fizyki dla 5 niepełnoletnich uczestników projektu 
„Równe szanse”, do 31 godzin lekcyjnych na jednego uczestnika, na poziomie gimnazjum i 
szkoły ponadgimnazjalnej. Łączna maksymalna liczba godzin lekcyjnych po 45 min.: 155. 
Osoby, z którymi realizowane będą zajęcia w ramach korepetycji to wychowankowie rodzin 
zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Pabianickiego oraz placówek opiekuńczo-
wychowawczych w Porszewicach i Pabianicach, beneficjenci ostateczni projektu 
systemowego „Równe szanse”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego.  
 
 

Szczegółowy opis zadania: 
• korepetycje muszą się odbywać w miejscu zamieszkania każdego z uczestników 

(Powiat Pabianicki), bądź w siedzibie PCPR w Pabianicach 
• harmonogram zajęć zostanie ustalony z opiekunem uczestnika w porozumieniu z 

zamawiającym, 
• wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania przeprowadzonych korepetycji tj.: 

prowadzenia karty czasu pracy, listy obecności z każdego dnia korepetycji, dziennika 
zajęć ,dla każdej osoby, które to dokumenty będą oznaczone logotypem EFS i POKL 
zgodnie z projektem zamawiającego i przedłożone zamawiającemu po zakończeniu 
zajęć, 

• wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić badania ewaluacyjne  dotyczące 
poziomu satysfakcji, których wyniki przedłoży zamawiającemu po zakończeniu 
korepetycji . 

 
 
 
Termin realizacji zadania: od dnia zawarcia umowy do dnia 10.12.2014 r. 
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis oceny spełniania tych warunków: 
1 osoba z uprawnieniami pedagogicznymi określonymi w § 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji 
wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić 
nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia 
nauczycieli (Dz. U. z 2013 roku, poz.1207), która ukończyła studia wyższe na kierunku 
fizyka lub innym, posiadające co najmniej  roczne doświadczenie dydaktyczne w nauczaniu 
fizyki w szkołach podstawowych, gimnazjach lub szkołach ponadgimnazjalnych. 
Przy czym zapewni prowadzenie korepetycji z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb 
każdego ucznia oraz podstawy programowej dla danego przedmiotu i poziomu nauczania. 
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Osoby wymienione w „Wykazie osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia” w 
czasie trwania umowy będą prowadziły zajęcia z uczestnikami projektu. W części 1 – 
udzielenie indywidualnych korepetycji z matematyki dla 15 niepełnoletnich uczestników 
projektu, wymaga się aby nauczyciele prowadzili zajęcia z tymi samymi uczniami. 
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§ 32. WZÓR OŚWIADCZENIA O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU                   
W POSTĘPOWANIU. 
 
Załącznik Nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
 
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW OKREŚLONYCH 

W ART. 22 UST. 1 USTAWY 
 
Nazwa Wykonawcy ..................................................................................................................... 
 
Adres Wykonawcy ....................................................................................................................... 
___________________________________________________________________________ 
 
W związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia publicznego na „Zorganizowanie 
działań w ramach aktywnej integracji dla wychowanków rodzin zastępczych i placówek 
opiekuńczo-wychowawczych w wieku od 15 do 25 r.ż. tj.: beneficjentów ostatecznych 
projektu „Równe szanse” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego - korepetycje” przeprowadzanego przez Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach w trybie przetargu nieograniczonego 
oświadczam* – oświadczamy* na dzień składania ofert że, spełniam* – spełniamy* 
warunki udziału w tym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dotyczące: 
1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub  czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 
2. posiadania wiedzy i doświadczenia; 
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi                       

do wykonania zamówienia; 
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej; 
 
 
 
 
 

.............................................., dnia ....................... 
 
 
 
 
 
                                                                                        ........................................................... 
                                                                                              podpis i pieczątka wykonawcy/wykonawców 
 
 
 

• niepotrzebne skreślić lub usunąć  
 
 
 
 
 
 


