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                                             Gmina Koniecpol -Centrum Integracji Społecznej w Koniecpolu 
                                             ul. Chrząstowska 6A 
                                             42 – 230 Koniecpol  

 
powiat częstochowski, województwo śląskie 

Telefon: + 48 34-355-18-81, wew. 128 
Fax: + 48 34-355-17-56 

e-mail: jb.janpol@gmail.com 
 

 

Znak postępowania: 01/2013/CIS 

 

 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH 
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

 

  

w postępowaniu na wybór koordynatora Projektu p.n.  

„Centrum Integracji Społecznej w Koniecpolu szansą na lepsze jutro” 

 
w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwoty określonej na podstawie 

przepisów art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 
 

 

 

 
 

 

 

Koniecpol, 15 maja 2013 r.  

 

I.  Nazwa i adres Zamawiającego:  
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Gmina Koniecpol - Centrum Integracji Społecznej w Koniecpolu  

ul. Chrząstowska 6A, 42 – 230 Koniecpol  

tel.: 34-355-18-81, wew. 128, faks: 34-355-17-56   

zwany dalej Zamawiającym, zaprasza do udziału  
w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wybór 
koordynatora Projektu „Centrum Integracji Społecznej w Koniecpolu szansą na 
lepsze jutro” zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ.  

Postępowanie prowadzone jest wg przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwanej 
dalej Pzp.  

 

II.  Tryb udzielenia zamówienia:  przetarg nieograniczony. 

 

III.  Opis przedmiotu zamówienia  

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi koordynowania Projektu „Centrum 
Integracji Społecznej w Koniecpolu szansą na lepsze jutro”. Projekt jest realizowany w 
ramach Działania 7.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Podziałania 7.2.1 
Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego.  

2. Zakres obowiązków koordynatora Projektu: 

1) Nadzór nad realizacją całości przedsięwzięcia i reprezentowanie go na zewnątrz zgodnie 
z wnioskiem i umową zawartą z Instytucją Pośredniczącą. 

2) Nadzór nad zgodnością prowadzonych działań z zapisami zawartymi we wniosku, w tym 
budżetem i harmonogramem. 

3) Nadzorowanie bieżących postępów w realizacji projektu. 

4) Koordynacja prac zespołu projektowego. 

5) Dokonywanie podziału obowiązków pomiędzy członków zespołu projektowego, w tym 
delegowanie odpowiedzialności. 

6) Monitorowanie rezultatów. 

7) Współpraca z instytucjami pomocnymi przy realizacji projektu.  

8) Nadzorowanie pracy wszystkich osób zaangażowanych w realizację projektu. 

9) Utrzymywanie stałych kontaktów z opiekunem projektu w Instytucji Pośredniczącej, 
informowanie na bieżąco o wszystkich zaistniałych problemach w realizacji projektu, terminowe 
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przesyłanie wszystkich wymaganych dokumentów i informacji, przestrzeganie obowiązków  
i zaleceń wynikających z realizacji umowy, procedur, standardów, instrukcji do sprawozdań oraz 
innych obowiązujących dokumentów.    

10) Przygotowanie umów dla personelu projektu i wykonawców realizujących zadania 
projektu. 

11) Rzetelne i terminowe sporządzanie wniosków o płatność wraz z zebraniem wszystkich 
załączników, w tym sporządzanie ostatniego wniosku o płatność. 

12) Nadzór nad sprawozdawczością finansową. 

13) Sporządzanie sprawozdań merytorycznych. 

14) Przygotowanie i realizacja zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień 
Publicznych w zakresie działań projektowych.  

15) Przygotowywanie i koordynacja korespondencji związanej z projektem do Instytucji 
Pośredniczącej i innych instytucji. 

16) Poddanie się kontroli prowadzonej przez organy wewnętrzne i instytucje zewnętrzne  
w zakresie realizacji projektu. 

17) Obecność podczas kontroli projektu. 

18) Dokonywanie zakupów w ramach realizacji projektu zgodnie z wytycznymi w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w ramach POKL. 

19) Kontrola dokumentów finansowych pod względem merytorycznym. 

20) Kontrola wydatkowania środków. 

21) Dokonywanie innych czynności zastrzeżonych do kompetencji koordynatora projektu, 
zleconych przez Zleceniodawcę, nie wymienionych wyżej i związanych z realizacją projektu. 

22) Dokonanie całkowitego rozliczenia finansowego i rzeczowego względem Instytucji 
Pośredniczącej po zakończeniu realizacji Projektu. 

23) Propagowanie wśród członków zespołu oraz uczestników projektu zasady równości szans 

kobiet i mężczyzn. 

24) Podejmowanie i organizowanie niezbędnych przedsięwzięć w celu ochrony tajemnicy 

służbowej. 

 

3. Nazwa i kod wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

Koordynator Projektu „Centrum Integracji Społecznej w Koniecpolu szansą na lepsze jutro” 

CPV: 79421000-1 Usługi zarządzania projektem inne niż w zakresie robót budowlanych 
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4. Pozostałe postanowienia  
1) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

2) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

3) Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.  

4) Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji  

Elektronicznej. 

7) Zamawiający nie przewiduje udzielenia wyłonionemu Wykonawcy usług zamówień  

uzupełniających. 

8) Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania przedmiotu 

zamówienia.  

9) Zamawiający nie dopuszcza powierzenia wykonania przedmiotu zamówienia 
podwykonawcom (zgodnie z art. 36 ust. 5 ustawy ze względu na specyfikę przedmiotu 
zamówienia tj. osobisty charakter świadczenia usługi przez „personel projektu”.) W Wytycznych 
w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POKL zawarta jest definicja personelu projektu, 
wg której personel projektu to „osoby zaangażowane do realizacji zadań w ramach projektu, 
które osobiście wykonują zadania w ramach projektu, tj. w szczególności osoby zatrudnione na 
podstawie stosunku pracy lub stosunku cywilnoprawnego, osoby samozatrudnione, osoby 
fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby współpracujące w rozumieniu ustawy z 
dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 
1585, z późn. zm.) oraz osoby wykonujące świadczenia w formie wolontariatu”. Dnia 17 
czerwca 2011 r. Instytucja Zarządzająca wydała stanowisko w sprawie definiowania personelu 
projektu. Stwierdzono, iż „każda z form zaangażowania personelu do projektu daje możliwość 
kształtowania jej tak, aby pozwolić zamawiającemu (w tym przypadku: beneficjentowi) na 
wyegzekwowanie realizacji umowy przez konkretną, wskazaną w umowie osobę. (...) Należy w 
sposób wyraźny i jednoznaczny nałożyć w zapisach umowy obowiązek realizacji umowy przez 
konkretną osobę. Jednocześnie w celu wyeliminowania wszelkich wątpliwości, co do osobistej 
realizacji wykonywanej przez personel projektu umowy należałoby w sposób jednoznaczny i 
precyzyjny wyłączyć zarówno możliwość podzlecania usług nią objętych osobom trzecim, jak i 
wskazać konkretną osobę, która miałaby realizować umowę. Należy także podkreślić, iż 
postanowienia umowy wskazujące osobę, która osobiście miałaby wykonywać zadania po 
stronie wykonawcy są całkowicie dopuszczalne i zgodne z obowiązującymi przepisami prawa 
krajowego.” 

10) W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją istotnych warunków zamówienia 
zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy Pzp. 

IV.  Termin wykonania zamówienia  

Termin realizacji zamówienia: do 30 czerwca 2015 r., licząc od daty podpisania umowy. 
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V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania 
tych warunków  

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki 
 określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp: 

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli  
  przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

Ocena spełniania warunku, nastąpi wg formuły „spełnia”/„nie spełnia” na podstawie 
informacji zawartych w przedłożonym wraz z ofertą oświadczeniu wykonawcy o spełnianiu 
warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 ust.1 ustawy Pzp (załącznik nr 1 
do formularza oferty lub w oparciu o wzór formularza). 

2)  posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia,  

Warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca posiada wiedzę i doswiadczenie w 
wykonywaniu zamówień tego rodzaju, co objęte niniejszym postepowaniem, tzn.: 

- wykształcenie wyższe prawnicze lub ekonomiczne, 
- zrealizowanie przynajmniej trzech projektów współfinansowanych ze środków 
unijnych na stanowisku koordynatora projektu, w okresie 3 lat, licząc od daty 
składania oferty, 
- minimum 4 lata doświadczenia w realizacji projektów współfinansowanych ze 
środków unijnych na stanowisku koordynatora projektu, licząc od daty składania 
oferty, 
- minimum 4 lata doświadczenia w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego – 
ośrodkach pomocy społecznej, 
- znajomość ogólnych zasad finansowania projektów w ramach funduszy 
strukturalnych Unii Europejskiej, 
- referencje z ośrodka wsparcia ekonomii społecznej w zakresie kształtowania usług 
społecznych. 
 

Ocena spełniania warunku, nastąpi wg formuły „spełnia”/„nie spełnia” na podstawie 
informacji zawartych w przedłożonym wraz z ofertą oświadczeniu wykonawcy o spełnianiu 
warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 ust.1 ustawy Pzp (załącznik nr 1 
do formularza oferty lub w oparciu o wzór formularza) i wykazie zrealizowanych projektów 
(załącznik nr 4 do formularza oferty lub w oparciu o wzór formularza). 
 

3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do    
wykonania zamówienia, 

Wykonawca winien dysponować co najmniej 1 osobą zdolną do wykonania zamówienia 
posiadającą wykształcenie i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia, tj. określone w 
ppt 2). 
Ocena spełniania warunku, nastąpi wg formuły „spełnia”/„nie spełnia” na podstawie informacji 
zawartych w przedłożonym wraz z ofertą oświadczeniu wykonawcy o spełnianiu warunków 
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udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 ust.1 ustawy Pzp (załącznik nr 1 do formularza 
oferty lub w oparciu o wzór formularza) i wykazie osób, które będą uczestniczyć w 
wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami określającymi ich kwalifikacje zawodowe, 
doświadczenie i wykształcenie (na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do formularza oferty 
lub w oparciu o wzór formularza), 
 

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej, 

Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i 
finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.  

Ocena spełniania warunku, nastąpi wg formuły „spełnia”/„nie spełnia” na podstawie 
informacji zawartych w przedłożonym wraz z ofertą oświadczeniu wykonawcy o spełnianiu 
warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 ust.1 ustawy Pzp (załącznik nr 1 
do formularza oferty lub w oparciu o wzór formularza). 

W przypadku oferty składanej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia, każdy z warunków określonych w pkt 1 ppkt 1-4 winien spełniać co najmniej 
jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy łącznie. 

 

2. W postepowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w 
postępowaniu dotyczące braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 
zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp: 

 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać brak podstaw do 
wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia poprzez złożenie dokumentów i 
oświadczeń, o których mowa w rozdziale VI, pkt.2, ppkt. 1 i 2, a w okolicznościach, o 
których mowa w art. 24, ust. 2, pkt. 5 dokument, o którym mowa w rozdzaile VI, pkt. 2 i 3. 

 W przypadku oferty składanej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia każdy wykonawca samodzielnie musi wykazać brak podstaw do wykluczenia 
z postępowania o udzielenie zamówienia. 

Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie 
spełnia” w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach 
wyszczególnionych w rozdziale VI SIWZ.  
Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż ww. warunki 
Wykonawca spełnił. Niespełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować 
będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. 

 
VI.  Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: 

1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa                
 w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp do oferty należy załączyć: 

1)  oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 
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określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, (oświadczenie, że wykonawca spełnia 
warunki udziału w postępowaniu określone w rozdziale V SIWZ (na formularzu 
stanowiącym załącznik nr 1 do formularza oferty lub w oparciu o wzór formularza), 

2)  wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz  
z informacjami określającymi ich kwalifikacje zawodowe, doświadczenie  
i wykształcenie (na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do formularza oferty lub 
w oparciu o wzór formularza), 

3) wykaz zrealizowanych projektów współfinansowanych ze środków unijnych na 
stanowisku koordynatora Projektu oraz dokumentów to potwierdzających (na 
formularzu stanowiącym załącznik nr 4 do formularza oferty lub w oparciu o wzór 
formularza). 

 
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 

zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp do oferty 
należy załączyć: 

1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (na formularzu stanowiącym 
załącznik nr 2 do formularza oferty lub w oparciu o wzór formularza), 

2)  aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o 
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert,  

3) w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 
zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24, ust. 2, pkt. 5 ustawy Pzp, 
wykonawcy do oferty muszą załączyć: 

- listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 
dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informację o tym, 
że nie należy do grupy kapitałowej (zawartą w części II – Formularza ofertowego). 

3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2, ppkt. 2), składa dokument lub 
dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 
potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 
Terminy wystawienia tych dokumentów powinny być analogiczne jak w przypadku 
dokumentów określonych w pkt 2.2). 

4. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej – 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. 

5. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia wspólnie (np. konsorcjum, spółka                                              
cywilna): 
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a) oświadczenie wskazane w pkt 1 ppkt. 1 w zakresie art. 22 ust 1 ustawy Pzp wykonawcy 
składają wspólnie, 

b) oświadczenie wskazane w pkt. 2 ppkt. 1 w zakresie art. 24 ust.1 ustawy Pzp oraz 
dokumenty wskazane w pkt 2 ppkt 2 i 3 – składa każdy wykonawca. 

 
6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia stosownie do art. 23 ust. 2    

ustawy Pzp ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo 
reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia. 
Dokument pełnomocnictwa musi być załączony do oferty i zawierać w szczególności 
wskazanie ustanowionego przez wykonawcę – pełnomocnika oraz zakres jego umocowania 
oraz musi być podpisany przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie 
zamówienia  - przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli ujawnione w wypisie z 
właściwego rejestru handlowego lub innym dokumencie, właściwym dla formy 
organizacyjnej wykonawcy. Dokument pełnomocnictwa musi zostać złożony jako część 
oferty, w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii. 

7. Jeżeli kserokopie złożonych dokumentów będą nieczytelne lub będą budzić wątpliwości co do 
ich prawdziwości, zamawiający będzie mógł żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie 
poświadczonej kopii dokumentu. 

8. Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język  
polski. 

9. W kwestiach dokumentów, o których mowa w niniejszym rozdziale, nieuregulowanych 
postanowieniami pkt 1 – 8 niniejszego rozdziału zastosowanie ma ustawa Pzp oraz przepisy 
wykonawcze do tej ustawy, w tym rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 
2013 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz 
form, w jakich dokumenty te mogą być składane (Dz. U. 2013r.,poz. 231). 

 

VII.  Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych 
do porozumiewania się z Wykonawcami: 

1. Osoba uprawniona przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami: 

• Kierownik CIS – Janusz Biernacki  (tel: 34-355-18-81, wew. 128). 

Informacje będą udzielane w godz. 8 – 15 z wyjątkiem sobót i dni ustawowo wolnych od 
pracy. 

2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy 
przekazują pisemnie, faksem. Forma pisemna jest zastrzeżona dla oferty oraz zmian, 
poprawek, modyfikacji i uzupełnień oferty. 

3. Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie wszelkich 
wątpliwości związanych z SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, 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,  
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w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie zamieszczona na stronie internetowej 
Zamawiającego, bez wskazania źródła zapytania. 

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, 
Zamawiający może zmienić treść SIWZ. 

6. Dokonaną zmianę Zamawiający zamieści niezwłocznie na stronie internetowej 
Zamawiającego. 

7. Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ 
niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. 

8. Zmiany SIWZ Zamawiający zamieści również na stronie internetowej. 
 

VII.  Wymagania dotyczące wadium: nie przewiduje się wniesienia wadium. 
 

VIII.  Termin związania ofertą: 30 dni. 
 

IX.  Opis sposobu przygotowywania ofert  

1. Oferta musi zawierać:  

1) Wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SIWZ). 

2) Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie przez Wykonawców 
warunków udziału w postępowaniu (wymienione w rozdz. VI SIWZ).  

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, z dokumentów 
dołączonych do oferty powinno wynikać umocowanie osób podpisujących ofertę  
do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo 
ogólne umocowanie do reprezentowania ich w postępowaniach, w tym zawierania umów, 
w zakresie zamówień publicznych, (dotyczy jedynie podmiotów wspólnie ubiegających 
się o zamówienie: spółki cywilnej, konsorcjum). 

3. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 

4. Oferta, pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem pkt 10, powinna być napisana  
w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną 
techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania firmy na 
zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty, zgodnie ze 
sposobem reprezentacji. 

5. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.  

6. Oferta i załączniki do oferty (oświadczenia i dokumenty) muszą być podpisane przez 
upoważnionego(ych) przedstawiciela(i) Wykonawcy zgodnie ze sposobem reprezentacji 
określonym w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy. 

7. W przypadku składania dokumentów w formie kopii, muszą one być poświadczone za 
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zgodność z oryginałem przez upoważnionego(ych) przedstawiciela(i) Wykonawcy 
zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w dokumencie rejestracyjnym lub przez 
pełnomocnika(ów). 

8. Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób 
umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby 
poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem). 

9. W przypadku podpisywania oferty lub poświadczania za zgodność z oryginałem kopii 
dokumentów przez osobę(y) nie wymienioną(e) w dokumencie 
rejestracyjnym(ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne 
pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub 
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii przez notariusza lub osoby, których 
uprawnienie do reprezentacji wynika z dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego) 
Wykonawcy, zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w tych dokumentach. 

10. W przypadku załączania do oferty dokumentów sporządzonych w języku obcym, należy 
je złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę  
w sposób opisany w pkt 7 niniejszego rozdziału. 

11. Zamawiający zaleca, aby każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) 
była ponumerowana kolejnymi numerami. 

12. Zamawiający zaleca, aby oferta wraz z załącznikami była zestawiona w sposób 
uniemożliwiający jej samoistną dekompletację (bez udziału osób trzecich). 

13. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty (w tym załącznikach do oferty) muszą 
być parafowane (podpisane) własnoręcznie przez osobę(y) podpisującą(e) ofertę. 
Parafka (podpis) winna być naniesiona w sposób umożliwiający jej identyfikację (np. 
wraz z imienną pieczątką osoby ją sporządzającej). 

14. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 Pzp oferty składane w postępowaniu  
o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia,  
z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, nie później niż  
w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane. Zamawiający 
zaleca, aby stosowne zastrzeżenie Wykonawca złożył na formularzu ofertowym. 
Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były 
przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem 
„tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych 
elementów oferty.  

15. Zamawiający ma prawo badać skuteczność dokonanego zastrzeżenia tajemnicy 
przedsiębiorstwa – w razie stwierdzenia, że dane informacje nie mogły być przez 
Wykonawcę zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa – zostaną one odtajnione przez 
Zamawiającego. 

16. Udostępnieniu podlega protokół wraz z załącznikami. Załączniki do protokołu mogą być 
udostępniane po dokonaniu przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty lub 
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unieważnieniu postępowania, z tym że oferty są jawne od chwili ich otwarcia. 

17. Udostępnianie protokołu oraz załączników do protokołu odbywać się będzie na 
poniższych zasadach:  

• osoba zainteresowana zobowiązana jest złożyć w siedzibie Zamawiającego 
wniosek o udostępnienie treści protokołu lub/i załączników do protokołu,  

• Zamawiający ustali, z uwzględnieniem złożonego w ofercie zastrzeżenia  
o tajemnicy przedsiębiorstwa, zakres informacji, które mogą być udostępnione.  

 

X. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert  

1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego (pok. 43),  
w terminie najpóźniej do dnia 24 maja 2013 roku., do godz. 12:00.  

1) Koperta powinna być opisana jak niżej: 

Urząd Miasta i Gminy Koniecpol 

ul. Chrząstowska 6A 
42 – 230 Koniecpol  

Oferta na świadczenie usług koordynatora projektu 
„Centrum Integracji Społecznej w Koniecpolu szansą na lepsze jutro” 
NIE  OTWIERA Ć PRZED DNIEM 24 maja 2013 roku, godz. 12:00  

2) Koperta powinna być opatrzona także nazwą i adresem Wykonawcy.  

3) Ofertę składaną za pośrednictwem np. Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej 
należy przesłać w kopercie zaadresowanej w następujący sposób: 

Urząd Miasta i Gminy Koniecpol, ul. Chrząstowska 6A, 42 – 230 Koniecpol 

Dostarczyć do pok. 43 
Oferta na świadczenie usług koordynatora projektu 

„Centrum Integracji Społecznej w Koniecpolu szansą na lepsze jutro” 
NIE  OTWIERA Ć PRZED DNIEM 24 maja 2013 roku, godz. 12:00  

 
4) Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem (np. potraktowanie oferty 

jako zwykłej korespondencji i nie dostarczenie jej na miejsce składania ofert  
w terminie określonym w SIWZ) ponosi Wykonawca.  

5) Wykonawca na życzenie otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty wraz  
z numerem, jakim oznakowana została oferta.  

6) Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy bez 
otwierania.  

2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 24 maja 2013 roku o godzinie 
13:00, pok. 43. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W 
przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle 
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Wykonawcy, na jego wniosek, informację z sesji otwarcia. 

3. Zmiana i wycofywanie oferty  

1) Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do 
złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne 
powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek, itp. przed terminem składania 
ofert.  

2) Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się  
z postępowania poprzez złożenie powiadomienia.  

XII.  Opis sposobu obliczenia ceny oferty  

1. Cena ofertowa musi być wyrażona w złotych polskich, z dokładnością do dwóch cyfr po 
przecinku i obejmować koszty świadczenia usługi Koordynatora Projektu w całym 
okresie realizacji projektu (do 30 czerwca 2015 r. licząc od daty zawarcia umowy). 

2. W cenie ofertowej powinny być zawarte wszystkie należności publicznoprawne 
obciążające Wykonawcę.  

XIII.  Opis kryteriów, którymi Zamawiaj ący będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz  
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert: 

1. Nazwa kryterium – cena brutto. 
2. Znaczenie – 100%. 
3. Cena podana w ofercie jest ceną całościową za wykonanie usługi za cały okres realizacji 

projektu. 
4. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo  

i słownie, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, z wyodrębnieniem należnego 
podatku VAT - jeżeli występuje. 

5. Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane  
z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego. 

 

Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli: 

1. jest niezgodna z ustawą lub jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia, 

2. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji, 

3. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 

4. została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia, 

5. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów, 
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6. ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

XIV.  Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione przy wyborze oferty w 
celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego  

1. Zamawiający powiadomi wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty o:  

• wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z uzasadnieniem wyboru, 

• unieważnieniu postępowania, 

• wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, 

• wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania, 

• terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może 
być zawarta.  

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca dane wskazane w art. 
92 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp zostanie również zamieszczona na stronie internetowej 
(strona 1 niniejszej SIWZ) oraz w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie 
Zamawiającego.  

3. Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę o miejscu i terminie podpisania 
umowy.  

4. W przypadku, gdyby została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się  
o zamówienie (dotyczy spółki cywilnej i konsorcjum), Zamawiający przed podpisaniem 
umowy może zażądać przedstawienia umowy regulującej ich współpracę.  

5. W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia 
umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert 
bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki,  
o których mowa w art. 93 ust. 1 Pzp.  

 
XV. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawartej 

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. 

Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. 

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w następujących 
przypadkach: 
- zmiany osób będących przedstawicielami Zamawiającego z przyczyn niezależnych od 
niego, 
- jeżeli wystąpiły okoliczności, których przy dołożeniu należytej staranności strony na 
dzień podpisania umowy przewidzieć nie mogły, a wynikają one ze zmian przepisów 
prawa, które nastąpiły w czasie realizacji zamówienia lub wystąpią zdarzenia związane z 
siłą wyższą. 
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Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na podstawie art. 93 ust. 
1a PZP w przypadku odmowy przyznania dofinansowania na realizację Projektu przez 
Instytucję Pośredniczącą. 

XVI.  Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

Sposób korzystania oraz rozpatrywania środków ochrony prawnej regulują przepisy 
ustawy Pzp. 
 

XVII.  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

XVIII.  Informacje końcowe: 

1. Adres poczty elektronicznej i adres strony internetowej Zamawiającego: strona 1 
niniejszej SIWZ. 

2. Nie przewiduje się rozliczeń w walutach obcych. 

3. Nie przewiduje się zwrotu kosztów udziału w postępowaniu przetargowym. 

4. Nie przewiduje się wymagań, o których mowa w art. 29 ust.4 Pzp. 

 

XIX.  Lista załączników do SIWZ  

1. Załącznik nr 1A do SIWZ - Formularz ofertowy.  

2. Załącznik nr 1 do formularza oferty - Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych 
w art. 22 ustawy Pzp 

3. Załącznik nr 2 do formularza oferty - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z 
postępowania na podstawie art. 24 ustawy Pzp. 

4. Załącznik nr 3 do formularza oferty - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w 
wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami dotyczącymi ich wykształcenia, 
kwalifikacji, doświadczenia i niezbędnych do wykonania zamówienia.  

5. Załącznik nr 4 do formularza oferty - Wykaz zrealizowanych projektów 
współfinansowanych ze środków unijnych na stanowisku koordynatora Projektu oraz 
dokumentów to potwierdzających. 

6. Załącznik nr 2A do SIWZ - Wzór umowy.  

 

 

.................................................... 
podpis Zamawiającego 


