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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 

NR 2/RPO/NK/2019 

w trybie zasady konkurencyjności 

na wykonanie usługi szkoleniowej 

w ramach projektu pn. „ Nowe kompetencje drogą do sukcesu na rynku pracy” 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 

2020, oś XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności; Działanie XI. 3 Kształcenie zawodowe; 

Poddziałanie XI.3.1 Kształcenie zawodowe. 

 

1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Łęczycy 
99-100 Łęczyca 
Ul. Ozorkowskie Przedmieście 2 
działający w imieniu 
Powiatu Łęczyckiego 
99-100 Łęczyca 
Plac T. Kościuszki 1  

NIP 507 00 11 299, REGON 611016123,  

 

Tel./fax  24 721 23 41 

e-mail: zsp1@oswiata.org.pl 

 

Tytuł zamówienia  

Usługa przeprowadzenia szkolenia  Adobe Photoshop zaawansowane techniki pracy  

z grafiką rastrową - operacje zaawansowane  z wydaniem Certyfikatu Adobe Photoshop 

dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Łęczycy realizowanego w ramach 

projektu pn. „Nowe kompetencje drogą do sukcesu na rynku pracy”. 
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TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Łęczycy zaprasza do składania ofert  
w postępowaniu prowadzonym w trybie zasady konkurencyjności na wykonanie usługi 
szkoleniowej. 

 

TERMIN REALZIACJI ZAMÓWIENIA  

 

Od 10 czerwca 2019 r. do 29 czerwca 2019 r. - 3 grupy – zgodnie z ustalonym 
harmonogramem. 

 

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia 

Osobą wyznaczoną do kontaktu z Wykonawcami jest: 

Jarosław Świtoo, w dni robocze od 800 do 1500. 

e-mail: zsp1@oswiata.org.pl 

Numer telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia  

 

48 24 721 23 41, 502 291 115 

 

Skrócony opis przedmiotu zamówienia  

Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia szkolenia Adobe Photoshop 

zaawansowane techniki pracy z grafiką rastrową - operacje zaawansowane  z wydaniem 

Certyfikatu Adobe Photoshop dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Łęczycy. 

Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zawarte są w szczegółowym opisie 

przedmiotu zamówienia, określającym nazwę usługi wraz z opisem jego wymaganych 

właściwości, jednostkę miary i ilością. Niniejsze zapytanie ofertowe realizowane jest  

w związku ze spełnieniem zasady konkurencyjności. 

 

 

Miejscowośd  

Miejsce realizacji zamówienia: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Łęczycy  

ul. Ozorkowskie Przedmieście 2, 99-100 Łęczyca. 
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Cel zamówienia  

 

Celem  zamówienia jest usługa przeprowadzenia szkolenia Adobe Photoshop zaawansowane 

techniki pracy z grafiką rastrową - operacje zaawansowane  z wydaniem Certyfikatu Adobe 

Photoshop dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Łęczycy w ramach projektu 

pn. „Nowe kompetencje drogą do sukcesu na rynku pracy” współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówienia (CPV): 

80 50 00 00-9 – Usługi szkoleniowe, 

80 53 00 00-8 – Usługi szkolenia zawodowego, 

80 53 32 00-1 – Kursy komputerowe. 

 

Oferty częściowe 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w częściach. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz modyfikacji przedmiotu 

zamówienia w zakresie rzeczowym i ilościowym dokonywanych przez wykonawców.  

 

 

Szczegółowy opis zamówienia.  

 

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia szkolenia Adobe Photoshop 

zaawansowane techniki pracy z grafiką rastrową - operacje zaawansowane  z 

wydaniem Certyfikatu Adobe Photoshop dla uczniów/uczennic Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Łęczycy w ramach projektu pn. „Nowe kompetencje 

drogą do sukcesu na rynku pracy” współfinansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego. 

2. Na szkoleniu beneficjent ma poznad między innymi: automatyzowanie pracy w Adobe 

Photoshop, zaawansowane sposoby tworzenia złożonych selekcji, maski, obiekty 

wektorowe w Photoshop, praca z kanałami, tworzenie własnych bibliotek, palet 

narzędziowych oraz dostosowanie ekranu programu Adobe Photoshop do wydajnej 

pracy, Tips & Triks, zasady przygotowania grafiki pod kątem różnorodnych mediów. 

3. Realizacja usługi obejmuje przeprowadzenie dla uczniów/uczennic Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Łęczycy: 
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1) prowadzenia zajęd pozalekcyjnych dotyczących szkolenia Adobe Photoshop 

zaawansowane techniki pracy z grafiką rastrową - operacje zaawansowane (3 

grupy - po 10 uczniów/uczennic x 21 godzin), 

2) przeprowadzenie praktycznego egzaminu wewnętrznego dla 30 

uczniów/uczennic, 

3) Wydanie Certyfikatu Adobe Photoshop zaawansowane techniki pracy z grafiką 

rastrową - operacje zaawansowane dla 30 uczniów/uczennic. 

4. Uczestnicy szkolenia zostaną wytypowani przez Zamawiającego. 

5. W ramach realizacji usługi Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) opracowania w uzgodnieniu z Zamawiającym szczegółowego harmonogramu 

poszczególnych szkoleo (grup) oraz uzyskania akceptacji Zamawiającego, 

2) starannego prowadzenia dokumentacji szkoleniowej , zarówno pod względem 

stosowania się do wymogów RPO WŁ, jak i wymagao ze strony 

Zamawiającego, tj: 

a) dziennika zajęd edukacyjnych zawierających tematy i wymiar godzin 

zajęd z uwzględnieniem obecności każdej godziny szkolenia przez 

uczestników, 

b) rejestru wydanych zaświadczeo lub innych dokumentów 

potwierdzających ukooczenie szkolenia. 

3) niezwłocznego przekazania Zamawiającemu wypełnionej dokumentacji 

szkoleniowej, 

4) niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich 

nieprawidłowościach dotyczących szkoleo, w tym również o absencji 

uczestników, 

5) przekazania Zamawiającemu wszelkich opinii, dokumentów, informacji i analiz 

związanych z realizacją szkoleo, 

6) stosowania się do zaleceo i wskazówek udzielanych prze Zamawiającego 

celem utrzymania wysokiej jakości udzielonego wsparcia i dostosowania go do 

potrzeb uczestników szkoleo, 

7) informowania uczestników szkoleo o współfinansowaniu projektu ze środków 

Unii Europejskiej w ramach EFS. 

6. Szkolenie jest skierowane do 30 uczniów/uczennic kształcących się w zawodach: 

technik grafiki i poligrafii cyfrowej i technik organizacji reklamy. 

7. Szkolenie jest przeprowadzone w budynku Zamawiającego (Łęczyca ul. Ozorkowskie 

Przedmieście 2). 
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8. Szkolenie jest przeprowadzone w godzinach otwarcia (pracy) budynku 

Zamawiającego. 

9. Wykaz i harmonogram szkoleo: 

1) temat szkolenia – wsparcie uczniów/uczennic w zakresie zdobycia 

umiejętności w posługiwaniu się programem Adobe Photoshop 

zaawansowane techniki pracy z grafiką rastrową - operacje zaawansowane, 

2) liczba edycji – 1, 

3) liczba grup – 3, 

4) liczba uczniów/uczennic w grupie – 10, 

5) wymiar godzinowy szkolenia – 21 godzin dla jednej grupy, 

6) termin szkolenia – 10.06 ÷ 29.06.2019r. 

10. Wykonawca po ukooczeniu szkolenia ma obowiązek wydad każdemu uczestnikowi 

szkolenia Certyfikat Adobe Photoshop zaawansowane techniki pracy z grafiką 

rastrową - operacje zaawansowane. 

11. Wykonawca ma zapewnid materiały szkoleniowe (np.: skrypty, płyty CD z dwiczeniami, 

tuner do wydruków). 

12. Wykonawca zapewnia laptopy (komputery) wraz z oprogramowaniem na czas 

szkolenia. 

13. Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia programu kursu Adobe 

Photoshop zaawansowane techniki pracy z grafiką rastrową - operacje 

zaawansowane. Wykonawca zobowiązany będzie do uwzględnienia zmian w 

programie wskazanych przez Zamawiającego. 

14. Oczekiwany produkt: uzyskanie nowych kwalifikacji ułatwiających zatrudnienie 

poprzez zdanie egzaminu i uzyskanie Certyfikatu Adobe Photoshop zaawansowane 

techniki pracy z grafiką rastrową - operacje zaawansowane u 100% beneficjentów (8 

kobiet i 22 mężczyzn). 

15. Rozliczenie z tytułu wykonanej usługi nastąpi według ceny jednostkowej za jednego 

przeszkolonego ucznia usługi wskazanej w ofercie. 

16. Zamawiający informuje, że uczniowie/uczennice posiadają umiejętności posługiwania 

się programem Adobe Photoshop w stopniu podstawowym. 

Usługa jest realizowana w ramach projektu pn. „Szkoła Nowe kompetencje drogą do sukcesu 

na rynku pracy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 

Priorytet XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności Działanie; XI.3 Kształcenie zawodowe;  

Poddziałanie XI.3.1 Kształcenie zawodowe. 
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Termin wykonania zamówienia: 

 

Od 10 czerwca 2019 r. do 29 czerwca 2019 r. (bez niedziel i świat) - 3 grupy – zgodnie z 
ustalonym harmonogramem. 
W szczególnych przypadkach termin wykonania zamówienia może ulec zmianie. 

 

 WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW 

 

O udzielenie zamówienia ubiegad się mogą Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę  

i doświadczenie, potencjał techniczny, a także którzy dysponują osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia, przy czym za takiego uznaje się Wykonawcę, który spełnia 

następujące warunki: 

1. Posiada minimum 2-letnie doświadczenie w wykonaniu/realizacji podobnego 

zamówienia, tj. polegającego na przeprowadzeniu szkolenia Adobe Photoshop 

zaawansowane techniki pracy z grafiką rastrową - operacje zaawansowane   

z wydaniem Certyfikatu Adobe Photoshop. 

2. W ciągu ostatnich 2 lat wykonał co najmniej 2 realizacje podobnego zamówienia, 

przy czym łączna wartośd tych usług wynosiła co najmniej 30 000,00 zł. 

3. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia. 

4. Nie otwarto w stosunku do niej likwidacji oraz nie ogłosił upadłości. 

 

Opis weryfikacji spełnienia warunków: Wykonawca przedkłada stosowne oświadczenie 

zawarte w treści oferty. 

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana na zasadzie: 

spełniania/niespełniania, na podstawie złożonych dokumentów lub oświadczeo wymaganych 

w postępowaniu, przy czym Zamawiający zastrzega sobie możliwośd wezwania Wykonawcy 

do przedłożenia dowodów, np. kopii umów, referencji lub faktur potwierdzających spełnienie 

warunków. 

 

Lista dokumentów/oświadczeo wymaganych od wykonawcy 

1) W formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia  
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o zamówieniu Wykonawca składa oświadczenie o spełnieniu powyższych warunków. 
2) Każdy Wykonawca może złożyd tylko jedną ofertę. 

3) Wykonawca składa ofertę zgodnie z wymaganiami Zapytania Ofertowego. 

4) Oferta winna byd złożona na formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do 
ogłoszenia o zamówieniu. 

5) Do oferty należy załączyd dokumenty powyżej wskazane oraz parafowaną umowę 

6) Każdy dokument składający się na ofertę musi byd czytelny.  

7) Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

8) Oferta musi byd napisana czytelnie w języku polskim i potwierdzona własnoręcznym 
podpisem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. 

9) Wykonawca musi przedłożyd oświadczenie o braku powiązao z Zamawiającym  
w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji. 

10) Pełnomocnictwo (oryginał lub kopia potwierdzona notarialnie) do reprezentowania 
Wykonawcy w przypadku, gdy ofertę podpisuje osoba inna niż osoba/y uprawniona/e 
wskazana/e w dokumentach rejestrowych.  

 

Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami oraz 

przekazywanie oświadczeo lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 

porozumiewania się z wykonawcami  

 

1. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w języku polskim. 

2. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja 

między zamawiającym a wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora 

pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. – Prawo pocztowe (Dz. 

U. z 2018r. poz. 2188 ze zm.), osobiście, za pośrednictwem posłaoca, faksu lub przy 

użyciu poczty elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r.  

o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019r. poz. 123), z zastrzeżeniem, iż 

oferty składane są - pod rygorem nieważności - w formie pisemnej. 

3. Jeżeli Zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 

oraz informacje za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej, każda ze stron na 

żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku braku 

potwierdzenia przez wykonawcę, faktu otrzymania korespondencji w dniu jej 
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wysłania przez Zamawiającego, za potwierdzenie jej otrzymania przyjmuje się wydruk 

potwierdzający wysłanie wiadomości. Zamawiający przyjmie, iż korespondencja 

wysłana przez Zamawiającego na numer faksu lub adres poczty elektronicznej podany 

przez wykonawcę została mu doręczona w sposób umożliwiający zapoznanie się 

wykonawcy z treścią korespondencji w dniu jej wysłania. 

4. Osoba upoważniona do porozumiewania się z wykonawcami: 

1) Jarosław Świtoo, nr tel. (fax) 24 721 23 41 w dni robocze od 800 do 1500. 

 

Wymagania dotyczące wadium 

 

1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 

 

Termin związany z ofertą 

 

 

1. Wykonawca pozostaje związany ofertą 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 

Sposób przygotowania oferty 

 

1. Wykonawca może złożyd tylko jedną ofertę, uwzględniając cały zakres zamówienia, 

zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym Ogłoszeniu o zamówieniu. 

Złożenie przez wykonawcę więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty zawierającej 

propozycje alternatywne, spowoduje odrzucenie tych ofert. 

2. Ofertę należy złożyd pod rygorem nieważności w formie pisemnej, w języku polskim. 

Ofertę należy sporządzid na maszynie, komputerze lub czytelnym pismem ręcznym 

(przy użyciu nieścieralnych przyborów piszących).  

3. Oferty nieczytelne zostaną odrzucone.  

4. Treśd oferty musi odpowiadad wymaganiom Zamawiającego, określonym  

w niniejszym Ogłoszeniu o zamówieniu. 

5. Strony oferty powinny byd ze sobą trwale złączone. 

6. Każda strona oferty zawierająca jakąkolwiek treśd musi byd ponumerowana. 

7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

8. Oferta winna byd złożona na formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do 

Ogłoszeniu o zamówieniu. 
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9. Zamawiający zaleca złożenie oferty w dwóch nieprzejrzystych, zamkniętych 

kopertach, zaadresowanych do zamawiającego, z zamieszczeniem na zewnętrznej 

kopercie zwrotu „Oferta” oraz nazwy zamówienia. Wewnętrzna koperta powinna byd 

opatrzona dokładnym adresem wykonawcy. W przypadku nieprawidłowego opisania, 

zaadresowania lub zamknięcia kopert zamawiający nie bierze odpowiedzialności za 

złe skierowanie przesyłki i za jej nieterminowe otwarcie. 

Miejsce i termin składania i otwarcia ofert  

 

1. Oferty należy składad w siedzibie Zamawiającego w Łęczycy, ul. Ozorkowskie 

Przedmieście 2 w sekretariacie zespołu nie później niż do dnia 17 maja 2019r. do 

godziny 1100 czasu lokalnego.  

2. Oferty złożone po wymienionym wyżej terminie zostaną niezwłocznie zwrócone 

wykonawcom.  

3. Zamawiający dokona komisyjnego, jawnego otwarcia kopert z ofertami w siedzibie 

zamawiającego w Łęczycy, ul. Ozorkowskie Przedmieście 2 w sekretariacie zespołu nie 

później niż do dnia 17 maja 2019r. do godziny  1115 czasu lokalnego.  

4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza 

przeznaczyd na sfinansowanie zamówienia. 

5. Podczas otwarcia ofert podane zostaną nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców,  

a także informacje dotyczące ceny. 

6. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej 

informacje dotyczące:  

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyd na sfinansowanie zamówienia, 

2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie. 

 

Opis sposobu obliczenia ceny ofertowej 

 

1. Oferta musi obejmowad cały zakres zamówienia, określony w niniejszym Ogłoszeniu 

o zamówieniu.  

2. Wykonawca dokona obliczenia ceny ofertowej, w układzie pozycji określonych  

w formularzu ofertowym. Wykonawca jest zobowiązany ująd wszystkie elementy  

i dokonad wyceny wszystkich pozycji zawartych we wzorze formularza ofertowego. 

Brak wyceny jakiegokolwiek elementu, będzie skutkowad odrzuceniem oferty.  

3. Cena ofertowa musi zawierad całośd kosztów związanych z wykonaniem zamówienia 

z uwzględnieniem podatku VAT, jeżeli wykonawca jest jego płatnikiem.  
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4. Cena ofertowa powinna byd wpisana cyframi w złotych polskich oraz potwierdzona 

słownie. 

5. Zasady rozliczenia zamówienia zawarte zostały we wzorze umowy, stanowiącym 

Załącznik 2 do Ogłoszenia o zamówieniu. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do zdobycia wszelkich informacji, które mogą byd 

konieczne do prawidłowej wyceny wartości przedmiotu zamówienia, gdyż wyklucza 

się możliwośd roszczeo wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub 

pominięciem elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy.  

 

Kryteria ocen i opis sposobu przyznania punktacji  

 

1. Zamawiający dokona oceny ofert według następujących kryteriów: 

a) cena oferty brutto - 100 %, 

Kryterium a) – cena oferty brutto 

Cena będzie wynikała z ceny całkowitej oferty zapisanej w Formularzu Ofertowym. 

Ze wszystkich wartości cen „Ci” złożonych ofert Komisja przyjmie wartośd 

najmniejszą, jako „Cmin”. 

Sposób obliczenia punktów w kryterium cena: 

 

𝐾𝑐 =
𝐶𝑚𝑖𝑛

𝐶𝑖
x100 

Kc – liczba punktów otrzymanych w kryterium cena brutto, 

Cmin – cena najniższa spośród złożonych ofert, 

Ci – cena indywidualna badanej oferty nie podlegającej odrzuceniu. 

 

Maksymalną ilośd punktów – 100 otrzyma oferta z najniższą oferowaną ceną 

brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Punktacja będzie obliczana z 

dokładnością co najmniej do dwóch miejsc po przecinku. 

. 

 

2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów. 

3. Ocena zostanie dokonana przez Komisję powołaną przez dyrektora Zespołu. 

4. Jeżeli nie można wybrad najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej 

ofert przedstawia taki sam bilans ceny, Zamawiający wezwie wykonawców, którzy 
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złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert 

dodatkowych. 

5. W toku dokonywania badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądad 

udzielenia przez wykonawców dodatkowych wyjaśnieo, dotyczących treści złożonych 

przez nich ofert. 

6. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wystąpią okoliczności wymienione w art. 89 ust. 1 

ustawy Pzp z uwzględnieniem zapisów art. 89 ust. 4-5 ustawy Pzp 

7. Zamawiający powiadomi Wykonawcę, któremu udzieli zamówienia, o terminie  

i miejscu zawarcia umowy, telefonicznie lub pocztą elektroniczną. 

8. Zamawiający przewiduje możliwośd unieważnienia postępowania o udzielenie 

zamówienia, w przypadku nie przyznania środków pochodzących z budżetu Unii 

Europejskiej, które miały byd przeznaczone na sfinansowanie całości lub części 

zamówienia. 

9. Ocenie będą podlegad tylko kompletne oferty. 

10. Zamawiający odrzuci ofertę w następujących przypadkach: 

1) brak spełnienia warunków wzięcia udziału w postępowaniu, 

2) brak dołączonych do oferty wymaganych dokumentów, 

3) przygotowanie oferty niezgodnie z zapytaniem ofertowym, 

4) złożenie oferty po terminie. 

11. Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia przeciw 

Zamawiającemu. 

12. Zamawiający poinformuje wszystkich wykonawców o: 

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, 

siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania 

działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona  

i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami 

wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty,  

a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną 

punktację, 

2) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, 

3) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, 

4) unieważnieniu postępowania – podając uzasadnienie. 

Zamawiający udostępni informacje, o których mowa w ppkt. 1 i 4, na swojej stronie 

internetowej.  

Zamawiający może nie ujawniad informacji, o których mowa w ppkt. 1-4, jeżeli ich 
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ujawnienie byłoby sprzeczne z ważnym interesem publicznym. 

Wykluczenia  

 

Zamówienia nie mogą byd udzielane podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo 

lub kapitałowo. 

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 

Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązao w imieniu 

Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane  

z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające  

w szczególności na: 

1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika  

z przepisów prawa lub nie został określony przez Instytucję Zarządzającą w 

wytycznych programowych, 

3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika, 

4) pozostawaniu w związku małżeoskim, w stosunku pokrewieostwa lub powinowactwa 

w linii prostej, pokrewieostwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia 

w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

Informacje o formalnościach, jakie powinny zostad dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

1. Zamawiający zawrze umowę tylko z jednym Wykonawcą. 

2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełnił wszystkie warunki zawarte 

w Ogłoszeniu o zamówieniu, a jego oferta uzyskała największą ilośd punktów, zgodnie 

z przyjętymi kryteriami oceny ofert. 

3. Przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający zawiadomi Wykonawcę  

o przyznaniu mu zamówienia w informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty 

(wyniku postępowania). W informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty (wyniku 

postępowania), Zamawiający poda miejsce i termin zawarcia umowy, w których 

Wykonawca ma się stawid celem zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. 

4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchylad się będzie od zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający wybierze ofertę 
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najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, która otrzymała najwyższą ilośd punktów 

bez dokonywania ich ponownej oceny, chyba że zachodzid będą przesłanki, które 

powodują unieważnienie postępowania. 

Pozostałe informacje 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych. Oferta musi 
obejmowad całośd zamówienia. 

Wszelkie czynności wykonywane w ramach usługi będącej przedmiotem zapytania 
ofertowego muszą byd wykonane przez Wykonawcę, nie mogą byd zlecane podmiotom 
trzecim. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego 
bez podania przyczyny w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu na 
dzieo sporządzenia niniejszego zapytania ofertowego. 

Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w złotych 
polskich. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do Wykonawcy z wnioskiem  
o wyjaśnienie, jeśli uzna, iż wycena zawiera rażąco niska cenę w stosunku do przedmiotu 
zamówienia. Cenę uznaje się za rażąco niską, jeśli jest niższa o co najmniej 30% od 
szacowanej wartości zamówienia  lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. 
Wyjaśnienia winny byd przedstawione przez Wykonawcę w określonym przez Zamawiającego 
terminie. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnieo lub jeśli 
dokonana ocena wyjaśnieo wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera 
rażąco niska cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

Termin związania z ofertą: 30 dni od terminu złożenia oferty. 

 

 

Łęczyca, dnia 15 kwietnia 2019r.  
Zatwierdzam:  
Dyrektor  
Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Łęczycy  
mgr inż. Jarosław Świtoo  
  / - /  

 

 

Wykaz załączników do ogłoszenia o zamówieniu:  
Załącznik nr 1– Formularz ofertowy – wzór;  

Załącznik nr 2 – Wzór umowy 

 

 


