
 
 
 
 
 
 

Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Karola Miarki 12, 46 – 250 Wołczyn, tel./fax 77 418 89 80 
e-mail: opswolczyn@poczta.onet.pl 

 

 
  Aktywni zawodowo  

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Numer sprawy: OPS.241.2.2014 
 
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: 

 Aktywni zawodowo 
 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  

 
Priorytet VII Promocja integracji społecznej,  
Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, 
Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagroŜonych wykluczeniem 
społecznym 

  
 

I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego: 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołczynie, ul. K. Miarki 12, 46-250 Wołczyn 
Strona www.bip.wolczyn.pl  
Godziny urzędowania: 700 – 1500 
 
II. Tryb udzielenia zamówienia 
1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej 

poniŜej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych 
2. Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. podstawa prawna ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 907 z 
późn. zmianami)  

 
III. Opis przedmiotu zamówienia 
1. Przedmiot zamówienia składa się z 3 zadań. 
2. Zamawiający dopuszcza moŜliwości składania ofert częściowych na dowolną ilość zadań. 
3. Opis przedmiotu zamówienia obejmuje między innymi: 

Zadanie nr 1 Kurs komputerowy 
Zadanie nr 2 Robotnik gospodarczy 
Zadanie nr 3 Świetlice wiejskie jako animator rozwoju lokalnego 
Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie szkoleń/kursów dla 15 
Uczestników/czek projektu pn. Aktywni zawodowo w róŜnych zakresach tematycznych. Są to 
osoby bezrobotne/nieaktywne zawodowo, w wieku aktywności zawodowej, zamieszkujące 
gminę Wołczyn, zagroŜone wykluczeniem społecznym z co najmniej jednego powodu  z 
pośród wskazanych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. KaŜdy z 
tematów szkoleń/kursów stanowi odrębną część zamówienia w rozumieniu art. 83 ust. 2 i 3 
ustawy PZP. 
 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik do SIWZ – szczegółowy opis 
przedmiotu zamówienia 
 
Kod i nazwa wg Wspólnika Słownika Zamówień: 
80.50.00.00-9 Usługi szkoleniowe 
 

4. JeŜeli Wykonawca zamierza powierzyć określoną część prac podwykonawcom 



 
 
 
 
 
 

Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Karola Miarki 12, 46 – 250 Wołczyn, tel./fax 77 418 89 80 
e-mail: opswolczyn@poczta.onet.pl 

 

 
  Aktywni zawodowo  

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

zobowiązany jest wskazać w ofercie zakres tych prac. 
5. Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości składania ofert wariantowych. 
6. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej. 
7. Zamawiający nie przewiduje: 

� udzielenia zamówień uzupełniających.  
� ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, 
� wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 

 
IV. Termin wykonania zamówienia 
 
Zadanie nr 1 do 30.06.2014 r. 
Zadanie nr 2 do 31.05.2014 r. 
Zadanie nr 3 do 31.05.2014 r.  
 
V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia 
tych warunków 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków 
dotyczących:  

• posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli przepisy 
prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 
Zamawiający uzna, Ŝe Wykonawca spełnia powyŜszy warunek jeŜeli przedłoŜy aktualne 
zaświadczenie o wpisie instytucji szkoleniowej do rejestru instytucji szkoleniowych w danym 
Wojewódzkim Urzędzie Pracy - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z 
dnia 27 października 2004 r. w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych – Dz. U. z 2004 r. 
Nr 236 poz. 2365 ze zm 

•  posiadania wiedzy i doświadczenia; 
Zamawiający uzna Ŝe wykonawca spełnia warunek jeŜeli wykaŜe, Ŝe w okresie ostatnich 3 lat 
wykonał co najmniej 2 usługi szkoleniowe w zakresie, którego dotyczy składana oferta tj. 
Dla zadania nr 1:  Wykonawca musi wykazać minimum 2 naleŜycie wykonane 
szkolenia/kursy z zakresu: Kurs komputerowy; 
Dla zadania nr 2: Wykonawca musi wykazać minimum 2 naleŜycie wykonane szkolenia/kursy 
z zakresu:  Robotnik gospodarczy; 
Dla zadania nr 3: Wykonawca musi wykazać minimum 2 naleŜycie wykonane szkolenia/kursy 
z zakresu: Animator świetlic wiejskich;  
Wykonawcy składający ofertę na wszystkie 3 zadania powinien spełniać wszystkie warunki 
łącznie 

•  dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia; 
Potencjał techniczny: Zamawiający uzna, Ŝe wykonawca spełnia warunek jeŜeli wykaŜe się 
dysponowaniem następującym potencjałem technicznym (odpowiedni potencjał dla 
odpowiedniego zadania, na które zostanie złoŜona oferta): 

Zadanie nr 1: 3 stanowiska przystosowane do zajęć praktycznych wyposaŜonych 
w zestaw komputerowy; 
Zadanie nr 2: przedstawi wykaz narzędzi  i urządzeń technicznych dostępnych 
wykonawcy usług w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie 
dysponowania tymi zasobami tj.: min. 3 kosiarki spalinowe z wystarczającą ilością 
paliwa na cały okres szkolenia, 3 kosy ręczne, 3 sekatory, 6 łopat.  
Zadanie nr 3: Zamawiający nie stawia Ŝadnych wymagań w tym zakresie. 
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Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: Zamawiający uzna warunek 
za spełniony, jeśli  Wykonawca wykaŜe, Ŝe dysponuje osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia. Osoby te muszą posiadać doświadczenie w postaci co najmniej dwóch 
zrealizowanych zamówień na usługę szkoleniową z zakresu na który składa ofertę.  
 

• sytuacji ekonomicznej i finansowej. 
Zamawiający uzna, Ŝe wykonawca spełnia warunek jeŜeli posiada opłaconą polisę, a w 
przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, Ŝe wykonawca jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 
zamówienia. 

 
2. Wykonawca moŜe polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych 

do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezaleŜnie od 
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany 
jest udowodnić zamawiającemu, iŜ będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji 
zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów 
do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy 
wykonywaniu zamówienia. 

 
3. Wykonawcy, którzy nie wykaŜą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą 

wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 
 
4. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na 
podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych. 
 
5. Zamawiający odrzuca ofertę, jeŜeli: 

1) jest niezgodną z ustawą. 
2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeŜeniem 

art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych. 
3) jej złoŜenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji. 
4) zawiera raŜąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 
5) została złoŜona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia. 
6) zawiera błędy w obliczeniu ceny. 
7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na 

poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych 
8) jest niewaŜna na podstawie odrębnych przepisów, 

6.     Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 
7.     Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o 

dokumenty złoŜone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku 
granicznego - spełnia/niespełnia. 

 
VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu 
A. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki: 

1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę– zał. 1 
2) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Prawa 

zamówień publicznych – zał. 2a 
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3) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 
z art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych – zał. 2b 

4) Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej – zał. 2c  
5) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 

rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 
ustawy, wystawionego nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
ofert, a przypadku osób fizycznych oświadczenie wymienione w pkt. 3.  

6) Aktualny wpis do Ewidencji Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy 
7) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających 

ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych.  
8) Wykaz wykonanych usług w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert 

albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeŜeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i 
miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów określających, czy usługi te zostały 
wykonane w sposób naleŜyty– zał. nr 3  

9) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 
odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 
zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a 
takŜe zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do 
dysponowania tymi osobami – zał. nr 4 

10) Wykaz sprzętu wymaganego do realizacji zamówienia – zał. nr 5 
B. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej: 

1 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w takim przypadku dla 
ustanowionego pełnomocnika do oferty naleŜy załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania w 
postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. 

2 Oferta winna zawierać: oświadczenia i dokumenty opisane w części B dla kaŜdego partnera z 
osobna, pozostałe dokumenty składane są wspólnie (podpisy partnerów). 

C. Postanowienia dotyczące składanych dokumentów. 
1 WyŜej wymienione dokumenty mogą być złoŜone w formie oryginałów lub kserokopii 

potwierdzonych za zgodność przez Wykonawcę lub osobę / osoby uprawnione do podpisania 
oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem". 

2 Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, 
poświadczonym przez wykonawcę 

 
VII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a takŜe wskazanie osób uprawnionych do 
porozumiewania się z wykonawcami 
 
1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 

przekazywane będą w formie pisemnej lub faksem (nr 77 4188 980) lub drogą elektroniczną na 
adres: opswolczyn@poczta.onet.pl  

2. JeŜeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują korespondencję za pomocą faksu, kaŜda ze stron 
na Ŝądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania  

3. Wykonawca moŜe zwrócić się (pisemnie, faksem) do Zamawiającego o wyjaśnienie treści 
niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień 
niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków 
zamówienia nie później niŜ na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, z zastrzeŜeniem 
pkt.4. 
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4. JeŜeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie do zamawiającego później niŜ do końca 
dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego (pkt. XI niniejszej specyfikacji) terminu składania 
ofert lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający moŜe udzielić wyjaśnień lub pozostawić 
wniosek bez rozpoznania. 

5. Ewentualna zmiana terminu składania ofert nie powoduje przesunięcia terminu, o którym mowa w 
pkt. 4, po upłynięciu, którego zamawiający moŜe pozostawić wniosek o wyjaśnienie treści 
specyfikacji bez rozpoznania. 

6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo zmiany treści Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia, Zmiana moŜe nastąpić w kaŜdym czasie, przed upływem terminu do 
składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie 
zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego –www.bip.wolczyn.pl oraz niezwłocznie 
przekazana wszystkim Wykonawcom, którzy zarejestrowali się u Zamawiającego (faks 77 4188 
980) 

7. Dokonując rejestracji naleŜy podać nazwę i adres Wykonawcy, nr telefonu i faksu, 
imię i nazwisko osoby upowaŜnionej do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących 
niniejszego postępowania, określenie sposobu przekazania informacji (pocztą, faks), 

8. Osobą do kontaktowania się z Wykonawcami jest: Małgorzata Szkoruda tel. 77-4188 980,  faks  
77 4188 980 

 
VIII. Wymagania dotyczące wadium 
1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 
 
IX. Termin zwi ązania ofertą 
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 
 
 
X. Opis sposobu przygotowania oferty 
A. Przygotowanie oferty 
1) Wykonawca moŜe złoŜyć jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, pismem czytelnym. 
2) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. 
3) Oferta oraz wymagane formularze, zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą wymagają podpisu 

osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem 
rejestracyjnym oraz przepisami prawa. 

4) Oferta podpisana przez upowaŜnionego przedstawiciela wykonawcy wymaga załączenia 
właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego. 

5) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i inne 
dokumenty, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji. 

6) Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez 
zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych 
dokumentach. 

7) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/ osób 
podpisującej ofertę. 

8) Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający moŜliwości 
dekompletacji zawartości oferty. 

 
B. Oferta wspólna 
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W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta tych wykonawców musi spełniać 
następujące warunki: 
1. Oferta winna być podpisana przez kaŜdego z wykonawców występujących wspólnie lub 

upowaŜnionego przedstawiciela / partnera wiodącego. 
2. UpowaŜnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela / partnera wiodącego wymaga podpisu prawnie 

upowaŜnionych przedstawicieli kaŜdego z wykonawców występujących wspólnie/ partnerów - 
naleŜy załączyć do oferty 

3. Przedstawiciel / wiodący partner winien być upowaŜniony do reprezentowania wykonawców w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy 
w sprawie zamówienia publicznego.  

4. Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub 
nienaleŜyte wykonanie zobowiązań. 

5. W przypadku dokonania wyboru oferty wykonawcy występującego wspólnie przed przystąpieniem 
do zawarcia umowy o zamówienie publiczne przedłoŜona zostanie umowa regulującą współpracę 
wykonawców występujących wspólnie. Termin, na jaki została zawarta umowa wykonawców nie 
moŜe być krótszy od terminu określonego na wykonanie zamówienia 

 
XI. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert 
 
1. Oferty naleŜy składać do dnia: 28.03.2014 r. do godz. 900 

w siedzibie zamawiającego Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołczynie, ul. K. Miarki 12, 46-250 
Wołczyn pok. Nr 13. 

2. Oferty zostaną otwarte dnia 28.03.2014 r. o godz. 930 w siedzibie zamawiającego pok. nr 14.  
3. Ofertę naleŜy złoŜyć w nieprzejrzystym opakowaniu / zamkniętej kopercie. Opakowanie 

zawierające ofertę powinno być zaadresowane do zamawiającego na adres zamawiającego i 
oznakowane następująco: Oferta przetargowa „Aktywni zawodowo”. Nie otwierać przed 
28.03.2014 r. godz. 930 

 
XII. Opis sposobu obliczenia ceny 
1. Cena oferty musi uwzględniać wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i 

słownie, z wyodrębnieniem naleŜnego podatku VAT  
2. Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem 

całego zamówienia określonego w Dziale III. Opis przedmiotu zamówienia 
3. Cena moŜe być tylko jedna. Nie dopuszcza się wariantowości cen. 
4. Cena nie ulega zmianie przez okres waŜności oferty (związania ofertą). 
 
XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiaj ący będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z 
podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert   
1. Kryteria oceny ofert Zamawiający ustalił, Ŝe jedynym kryterium oceny ofert nie podlegających 

odrzuceniu jest cena oferty. 
2. Za parametry najkorzystniejsze w tym kryterium, oferta otrzyma maksymalną ilość punktów. Pozostałe 

oferty będą oceniane odpowiednio - proporcjonalnie do parametru najkorzystniejszego. Punktacja 0-100 
(100%=100pkt). 

3. Zastosowane wzory do obliczenia punktowego. 
 
                                             Cena najniŜszej oferty 

                                                ------------------------------- x 100% 
                                                   Cena oferty ocenianej 
 



 
 
 
 
 
 

Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Karola Miarki 12, 46 – 250 Wołczyn, tel./fax 77 418 89 80 
e-mail: opswolczyn@poczta.onet.pl 

 

 
  Aktywni zawodowo  

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

4. Wynik- oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych 
punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty 
zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie 
powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyŜszą liczbę punktów. 

 
 
XIV. Informacja o formalno ściach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 
1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem 

postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie. 
2. Zamawiający w zakresie kaŜdego z zadań podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoŜy 

najkorzystniejszą ofertę. 
3. W przypadku gdyby wyłoniona w prowadzonym postępowaniu oferta została złoŜona przez 

dwóch lub więcej wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego 
zamawiający zaŜąda umowy regulującej współpracę tych podmiotów, przed przystąpieniem do 
podpisania umowy o zamówienie publiczne. 

4.  Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty lub 
uniewaŜnieniu postępowania.  

5. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej. O miejscu i terminie podpisania umowy 
Zamawiający powiadomi wybranego wykonawcę. 

 
XV. Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy. 
       Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy.   
   
XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy 
 

1. Wszystkie warunki umowy zawiera projekt umowy – zał. nr 6 
 
XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.  
1. Środki ochrony prawnej (odwołanie, skarga do sądu) w niniejszym postępowaniu przysługują 

wykonawcom, a takŜe innym osobom, jeŜeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał 
lub moŜe doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo 
zamówień publicznych.  

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 
1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania 
    o cenę; 
2) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 
3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 
4) odrzucenia oferty odwołującego. 

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 
4. Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI Prawa 

zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198. 
 
XVIII. Postanowienia końcowe 
1. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu postępowania, ofert od chwili 

ich otwarcia w trakcie prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących 
załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zastrzeŜonych 
przez uczestników postępowania. 
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2. Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie wg poniŜszych zasad: 
• zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złoŜeniu pisemnego wniosku, 
• zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów, 
• zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną 

dokumenty, 
• udostępnienie moŜe mieć miejsce w siedzibie zamawiającego oraz w czasie godzin jego 

urzędowania. 
 
W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych 
oraz Kodeks cywilny. 

3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
   
XIX. Zał ączniki 
 
Załączniki składające się na integralną cześć specyfikacji: 
 
 
 Załącznik nr 1 formularz oferty 

nr 2, 2b i 2c oświadczenia w trybie art. 22 i 24 Pzp, 
nr 3 wykaz zrealizowanych zamówień, 
nr 4 wykaz personelu jakim dysponuje wykonawca 
nr 5 wykaz sprzętu 
nr 6 projekt umowy 

       nr 7 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
 
 
 
 
Wołczyn, dnia 14.03.2014 r. 
                                                                            ____________________________________ 
                                                                                           Kierownik Zamawiającego 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Karola Miarki 12, 46 – 250 Wołczyn, tel./fax 77 418 89 80 
e-mail: opswolczyn@poczta.onet.pl 

 

 
  Aktywni zawodowo  

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 


