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I. Informacje wprowadzaj ące 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie zaprasza do składania ofert w postępowaniu 
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. 

Przedmiotem post ępowania jest zamówienie na zorganizowanie i przepro wadzenie 7-dniowego 
obozu aktywnej integracji w ramach Programu Operacy jnego Kapitał Ludzki. 

Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych wraz  z późniejszymi zmianami, przepisów wykonawczych wydanych na jej 
podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo zmiany treści Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia. Zmiana może nastąpić w każdym czasie, przed upływem terminu do 
składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie niezwłocznie 
przekazana wszystkim podmiotom, które pobrały od Zamawiającego Specyfikację oraz zamieszczona 
na stronie internetowej zawierającej SIWZ i będzie dla nich wiążąca. 

Użyte w Specyfikacji terminy mają następujące znaczenie: 

 „Zamawiający” – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie  

„Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej 
Specyfikacji. 

„SIWZ” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 

„Ustawa” - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami 

Dane Zamawiaj ącego: 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie  
Dokładny adres do korespondencji: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie 
ul. Szubianki 21, 63-200 Jarocin 
tel. 62 505 46 06, 505 50 85 
fax.62 505 46 06   
e-mail: pcprjarocin@poczta.onet.pl 
www.pcprjarocin.pl 
godziny urzędowania: 7:30 – 15:30 
Znak Postępowania: POKL.3211/1.2014.  
Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym 
znakiem. 
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II. Opis przedmiotu zamówienia. 
 
Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach  Projektu pn. „Lepszy start” 
dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki.   
 
1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie obozu aktywnej integracji w 

formie 7 dniowego  wyjazdu rehabilitacyjno-usprawniającego wraz z realizacją warsztatów 
kompetencji i umiejętności społecznych dla 37 osób niepełnosprawnych. 
CPV 80.57.00.00 – Usługi szkoleniowe w dziedzinie rozwoju osobistego 

      Wykonawca nie pobiera żadnych opłat od uczestników obozu,  
      a także pokrywa na własny koszt  nocleg i wyżywienie trenerów. 
2. Długo ść wyjazdu:  3 turnusy po 7 dni wyjazdu rehabilitacyjnego (w tym 6 noclegów) dla grup 10, 

12, 15 osób. 

3.  Ilość podopiecznych:  3 grupy liczące odpowiednio po 10, 12 i 15 osób (łącznie 37 osób 
niepełnosprawnych, różne rodzaje niepełnosprawności, jednakże brak osób poruszających się na 
wózku inwalidzkim) oraz dla każdej grupy 1 opiekun ze strony PCPR. Wykonawca wycenia w 
ofercie pobyt 37 uczestników (pobyt 3 opiekunów z PCPR jako dodatkowych osób wkalkulowany 
zostanie w oferowanych cenach jednostkowych dotyczących 37 osób).  

4. Wyjazd 1 dnia w godzinach porannych, powrót 7 dnia w godzinach wieczornych do 22.00. 
5. Miejsce wyjazdu/powrotu:  zostanie ustalone w porozumieniu z Zamawiającym w dniu 

podpisania umowy. 
6. Transport:  Wykonawca jest zobowiązany przewieźć całą grupę z Jarocina do miejsca 

zakwaterowania, a po zakończeniu pobytu odwieźć ją z powrotem. Autokar: klimatyzowany 
7. Miejsce wyjazdu/pobytu:  ośrodek wypoczynkowy położony nad polskim morzem. Lokalizacja 

stałego miejsca pobytu uczestników wyjazdu (ośrodka) w odległości nie większej niż 100 m od 
plaży. Baza zabiegowa musi się znajdować w budynku Ośrodka. 

8. Zakwaterowanie:  6 noclegów w ośrodku lub pensjonacie murowanym, pokoje dwu osobowe z 
pełnym węzłem sanitarnym w każdym pokoju oraz TV, czajnikiem Na terenie ośrodka powinna 
się znajdować stołówka i baza zabiegowa, Wykonawca jest zobowiązany zapewnić uczestnikom 
dostęp do zaplecza sportowo -rekreacyjnego. 

9. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia  zobowi ązany jest zorganizowa ć i 
przeprowadzi ć 1 badanie lekarskie (na początku pobytu) każdego uczestnika obozu celem 
wskazania zabiegów rehabilitacyjnych: każdy uczestnik obozu powinien odbyć na koszt 
Wykonawcy minimum trzy zabiegi rehabilitacyjne dziennie przez 5 dni pobytu, zgodne z 
indywidualnymi zaleceniami lekarskimi. 

10. Opiekunowie i osoby odpowiedzialne za przeprowadzen ie warsztatów:  

1.Kierownik obozu:  Wykonawca zapewni w trakcie turnusu: 1 osobę, która będzie 
odpowiedzialna za organizację zajęć, informowanie uczestników obozu  
o planowanych zajęciach, czuwanie nad realizacją zajęć zgodnie z harmonogramem),. 
Wykonawca zobowiązany jest również zapewnić dostęp do podstawowych leków, tj. 
przeciwbólowych, przeciwgorączkowych, opiekę pielęgniarską w razie wystąpienia takiej potrzeby. 

2.Osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie warsztató w:  zajęcia warsztatowe powinny być 
przeprowadzone przez psychologa 

11. Wyżywienie:  prowiant na drogę powrotną, na miejscu posiłki: śniadania (w formie szwedzkiego   

   stołu), obiady (dwa dania, napój / sok), podwieczorki, kolacje (szwedzki bufet). Pierwsze    
świadczenie: obiad w dniu przyjazdu, ostatnie świadczenie: obiad + prowiant na drogę w dniu   
wyjazdu. W czasie zajęć warsztatowych zapewnione będą napoje: KAWA, HERBATA, ZIMNE 
NAPOJE, SUCHE CIASTKA 

12. Ubezpieczenie:  Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych 
wypadków uczestników obozu w trakcie transportu oraz całego okresu trwania obozu  

13.Organizacja warsztatów kompetencji i umiej ętno ści społecznych – zaj ęcia w zakresie 
motywacji i  treningu kompetencji społecznych min. 25 h winny obejmowa ć poni ższą 
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tematyk ę: 

1) kontakt interpersonalny, integracja, bariery; 
2) radzenie  sobie w trudnych sytuacjach; 
3) asertywność – sztuka bycia sobą; 
4) twórcza aktywność i wyrażanie siebie. 

14.Każdy uczestnik musi mie ć możliwo ść skorzystania z 2 godzin konsultacji indywidualnych w 
zakresie prawa pracy, oraz ulg i uprawnień osób niepełnosprawnych, szczególnie pod względem 
zatrudnienia osób niepełnosprawnych. 
15.Wykonawca podczas pobytu zapewni  codzienne  zajęcia z animatorem (zabawy taneczne, 
karaoke, zajęcia integracyjno - sportowe), aktywne spędzanie czasu wolnego dostosowanego do 
warunków pogodowych.  
16.W dniu podpisania umowy  Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do akceptacji program 
obozu.  

 
17.Wykonawca zobowiązany jest przed rozpoczęciem obozu oznakować pomieszczenia, materiały 
szkoleniowe i środki techniczne zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - zamieszczonymi na stronie www.efs.gov.pl.   

Oznakowanie polegać będzie w szczególności na umieszczeniu logo flagi Unii Europejskiej, logo 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, a także informacji o fakcie współfinansowania obozu ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego.  
Wszystkie dokumenty sporządzane na potrzeby obozu (materiały szkoleniowe, korespondencja, 
listy obecności, listy kwitujące odbiór, dziennik zajęć, zaświadczenia o ukończeniu kursu, sala 
wykładowa - plakaty itp.) muszą zostać oznakowane przez Wykonawcę zgodnie z ww. 
wytycznymi. 

18.Każdy uczestnik obozu musi otrzymać w pierwszym dniu obozu harmonogram zajęć  
i bezzwrotne materiały piśmienne, takie jak teczka lub segregator, notes-format  
A-4, długopis. Ponadto w pierwszym dniu warsztatów uczestnik musi otrzymać materiały dydaktyczne 
w formie drukowanej (tj. skrypty ze wszystkich obowiązkowych zakresów tematycznych), których 
otrzymanie musi potwierdzić własnoręcznym podpisem i które stanowić będą własność uczestników. 
19.Wykonawca dostarczy jeden komplet materiałów szkoleniowych dla Zamawiającego na potrzeby 
dokumentacji projektowej. 
20.Wykonawca zobowiązany jest do wykonania czynności będących przedmiotem zamówienia z 
należytą starannością. 
21.Wykonawca zobowiązany będzie do bieżącego prowadzenia dokumentacji przebiegu obozu 
stanowiącej: 

1) dziennik zaj ęć edukacyjnych , zawierający listę obecności, wymiar zrealizowanych godzin 
zajęć i tematy zajęć edukacyjnych, potwierdzone podpisem osoby prowadzącej zajęcia 

1) kopie zaświadczeń potwierdzone (za zgodność z oryginałem) oraz rejestr wydanych 
zaświadcze ń potwierdzających ukończenie warsztatów. Potwierdzenie odbioru 
zaświadczenia musi być podpisane przez uczestnika kursu. 

2) list ę kwituj ącą odbiór  przez uczestników obozu materiałów szkoleniowych  
zakwaterowania i wyżywienia, zabiegów rehabilitacyjnych, transportu 

3) zdjęcia  obrazujące udział uczestników w obozie – na płycie CD – co najmniej 10 zdjęć z kilku 
dni obozu, gdzie kadry obejmują wszystkich uczestników. 

4) po zakończeniu obozu Wykonawca zobowiązany jest do zebrania opinii uczestników,  
dotyczącej przebiegu obozu i znaczenia dla uczestników obozu jego odbycia. Treść ankiety 
zostanie uzgodniona wspólnie z Zamawiający w dniu podpisania umowy. 

Powyższe dokumenty Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu w terminie 7 dni od 
daty zakończenia obozu. 
 
 
III. Opis cz ęści zamówienia.   
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
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IV. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupeł niających  . 

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających , o których mowa w art. 67 ust. 1 
pkt 6 i 7 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych .  
  
V. Zamawiaj ący nie dopuszcza składania ofert wariantowych, nie przewiduje zawarcia 

umowy ramowej oraz nie przewiduje prowadzenia aukcj i elektronicznej. 
 
VI.Termin wykonania zamówienia . 
Realizacja przedmiotu zamówienia: 

a) I grupa 15 osób niepełnosprawnych + 1 opiekun: 
od dnia 01.09.2014 r. do dnia 7.09.2014 r. 

b) II grupa 10 osób niepełnosprawnych + 1 opiekun: 
od dnia 08.09.2014 r. do dnia 14.09.2014 r. 

c) III grupa 12 osób niepełnosprawnych + 1 opiekun:  
od dnia 15.09.2014 r. do dnia 21.09.2014 r. 

 
VII. Warunki udziału w post ępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 
spełniania tych warunków. 
 
O udzielenie zamówienia mog ą ubiega ć się wykonawcy , którzy spełniaj ą warunki udziału w 
post ępowaniu ,dotycz ące : 
 
1)Posiadania uprawnie ń do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, je żeli przepisy 
prawa nakładaj ą obowi ązek posiadania takich uprawnie ń; 
- Wykonawca musi posiadać aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych, prowadzony przez 
Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę Instytucji Szkoleniowej zgodnie z art. 20 
ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r. poz. 674 ). 
2) Posiadania wiedzy i do świadczenia 
- Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie 
minimum 2 usługi , polegaj ące na zorganizowaniu i przeprowadzeniu wyjazdu szko leniowego z 
elementami rehabilitacji dla grupy 10 osób niepełno sprawnych ka żda. 
3)Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia   
W zakresie potencjału technicznego Wykonawca wykaże, iż na czas realizacji zamówienia dysponuje lub 
będzie dysponował: 

a) ośrodkiem lub pensjonatem  murowanym, wyposażonym w pokoje dwuosobowe, z 
pełnym węzłem sanitarnym w każdym pokoju oraz TV, czajnikiem,  zlokalizowanym w 
miejscowości wypoczynkowej nad polskim morzem. Zamawiający dopuszcza miejsce 
lokalizacji ośrodka/pensjonatu w odległości nie większej niż 100 m od plaży. Baza 
zabiegowa musi si ę znajdowa ć w budynku O środka. 

b) salą szkoleniow ą zlokalizowan ą na terenie o środka lub pensjonatu ,  
w którym zakwaterowani będą uczestnicy szkolenia/obozu,  która pomieści max. 15 
osób szkolonych jednocześnie, wyposażoną na czas szkolenia w 15 ławek oraz 15 
krzeseł,  

c)  tablicą kredową i/lub suchościeralną, i/lub flipchartami z zapasem kartek, 

d) projektorem, 

e) ekranem projekcyjnym (w przypadku Sali szkoleniowej posiadającej odpowiednio 
przygotowane ściany do wyświetlania zagadnień poruszanych na zajęciach, 
Wykonawca nie musi posiadać ekranu projekcyjnego, ale musi wskazać taką sytuację  
w ofercie – wykazie narzędzi …). 

 
W zakresie osób zdolnych do wykonania zamówienia, Wykonawca wykaże, iż na czas realizacji zamówienia 
dysponuje lub będzie dysponował: 
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a) osobą pełniącą funkcję kierownika obozu – odpowiedzialną za organizację zajęć, 
informowanie uczestników obozu o planowanych zajęciach, czuwanie nad realizacją 
zajęć zgodnie z harmonogramem, 

b) osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie warsztatów z zakresu rozwoju kompetencji 
społecznych – posiadającą wykształcenie wyższe na kierunku psychologia, posiadającą 
doświadczenie w pełnieniu funkcji wykładowcy na co najmniej 1 szkoleniu, którym 
przedmiotem był rozwój kompetencji społecznych, 

c) osobą odpowiedzialną za udzielanie konsultacji indywidualnych - posiadającą 
wykształcenie wyższe na kierunku prawo/doradztwo zawodowe.  

4) Sytuacji ekonomicznej i finansowej  
- Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie, ocena na podstawie 
oświadczenia wykonawcy  
 
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do 
wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie od charakteru 
prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić 
Zamawiającemu , iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zmówienia , 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. 
Wykonawcy, którzy nie wykażą spełniania warunków udziału w postępowaniu , podlegać będą 
wykluczeniu z udziału w postępowaniu . 
Ocena spełniania powyższych warunków zostanie przeprowadzona na podstawie oświadczeń i 
dokumentów przedstawionych w ofercie – brak jakiegokolwiek wymaganego dokumentu lub jego 
niezgodność z wymaganiami określonymi w  Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 
lutego  2013r. w sprawie rodzajów dokumentów  jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz 
form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. 2013 poz. 231)spowoduje wykluczenie 
wykonawcy, a oferta zostanie uznana za odrzuconą.(z zastrzeżeniem sytuacji określonej w art. 26 ust. 
3 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych ) 
 
VIII. Wykaz oświadcze ń i dokumentów, jakie maj ą dostarczy ć wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w post ępowaniu, wykazania braku 
podstaw do wykluczenia z post ępowania. 
 
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć następujące oświadczenia , dokumenty  : 
 
1) Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy /zał.  nr 1/   
2)Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienia publiczne z art. 22 ust. 
1 (stanowi ące część formularza ofertowego ) 
3)Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa 
w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 2 pkt 1) ustawy (stanowi ące część formularza ofertowego ) 
4) Wykaz wykonanych , a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również  wykonywanych 
głównych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w 
okresie ostatnich trzech lat przez upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy- w tym okresie , z podaniem ich wartości , przedmiotu , dat wykonania i 
podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane  oraz załączeniem dowodów czy zostały 
wykonane lub są wykonywane należycie. 
Dowodami są , zgodnie z § 1 ust.2 pkt wskazanego powyżej rozporządzenia: 
- poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw lub usług okresowych lub 
ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert; 
- w przypadku zamówień na dostawy lub usługi – oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych 
przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym 
mowa w pkt 1./zał. nr 3/  
5) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w 
celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami /zał. nr 4/ 
6) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 
odpowiedzialnych za wykonanie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu 
wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami /zał. 
nr 5/ 
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7) potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub 
licencje – należy dołączyć oświadczenie wykonawcy o posiadaniu aktualnego wpisu do Rejestru 
Instytucji Szkoleniowych, prowadzony przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na 
siedzibę Instytucji Szkoleniowej zgodnie z art. 20 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy (Dz. U. z 2013 r. poz. 674) / zał. nr 6 /   
8)aktualny odpis 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 z postępowania w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy, wystawionego 
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert  
9)listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zmianami) albo 
informacja o tym , że nie należy do grupy kapitałowej /w formularzu ofertowym /. 
 
Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
składają dokumenty zgodnie z przepisami rozporządzenia wykonawczego do Ustawy w sprawie 
rodzajów dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy- Rozporządzenie Prezesa 
Rady Ministrów dnia 19 lutego  2013r. w sprawie rodzajów dokumentów  jakich może żądać 
zamawiający od wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. 2013 poz. 
231) 
1) w punkcie VIII.2)  SIWZ składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, 
w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert, potwierdzające, że: 
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; 
- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. 
Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, nie wydaje się w/w dokumentów, 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. 
 
IX. Informacja o sposobie porozumiewania si ę Zamawiaj ącego z Wykonawcami  
   oraz sposobie przekazywania o świadcze ń i dokumentów. 

Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp. ( zwanej dalej, zbiorczo, 
„Korespondencja”) Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną 
(numer faksu i adres e-mail wskazane w punkcie I SIWZ) 

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia, a Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie jednak nie później niż 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. 
Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie 
treści SIWZ. 
X. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania si ę z wykonawcami . 
Katarzyna Kowalska tel. 62 505 46 06 – sprawy dotyczące przedmiotu zamówienia 
Karolina Łubińska tel. 691 601 752 – sprawy proceduralne  
XI.Wymagania dotycz ące wadium .  
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.  

XII.Termin zwi ązania ofert ą. 
 Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni od ostatniego terminu składania ofert. Bieg 
terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, o którym mowa w 
punkcie 14 SIWZ. 
XIII.Opis sposobu przygotowywania ofert. 

1)Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ i 
przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.  



 

8 

2)Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, 
niezależnie od wyniku Postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty 
poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Oferenci zobowiązują 
się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego, z zastrzeżeniem art. 
93 ust. 4 Ustawy. 

3)Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną 
trwałą, czytelną techniką. Wszystkie kartki oferty powinny być trwale spięte, ponumerowane oraz 
zaparafowane lub podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy w 
obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym i wymaganiami ustawowymi. Jeżeli oferta i 
załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy należy dołączyć 
właściwe pełnomocnictwo lub upoważnienie podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną do 
reprezentowania Wykonawcy , które winno mieć określony zakres oraz być dołączone do oferty w 
oryginale lub w kopii potwierdzonej „za zgodność„ przez osobę (osoby) uprawnioną do 
reprezentowania Wykonawcy. 

4)Ewentualne poprawki w tekście Oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez 
osoby uprawnione (upoważnione) . Dodatkowo, w przypadku oferty składanej przez 
konsorcjum/podmioty występujące wspólnie , do oferty powinno zostać załączone pełnomocnictwo dla 
osoby uprawnionej do ich reprezentowania w trakcie postępowania (pełnomocnictwo może także 
obejmować uprawnienie do zawarcia umowy).  

5)W przypadku oferty składanej  przez konsorcjum/podmioty występujące wspólnie (wymagana jest 
zgodność z art. 23 ustawy) należy dołączyć do oferty stosowne pełnomocnictwo z określonym 
zakresem umocowania dla wyznaczonego lidera podpisane przez wszystkich członków 
konsorcjum/podmioty wyst. Wspólnie . Każdy z członków konsorcjum/podmiotów wyst. Wspólnie jest 
zobowiązany złożyć oświadczenie wskazane w pkt. VIII.2) oraz VIII.3) /lub podpisać formularz 
ofertowy zawierający treść oświadczeń. / 

 
6)Każdy Wykonawca może przedstawić tylko jedną ofertę.  

7)Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy powinny zostać przekazane w taki 
sposób, by Zamawiający mógł z łatwością określić zakres informacji objętych tajemnicą. Brak 
stosownego zastrzeżenia będzie traktowany jako jednoznaczny ze zgodą na włączenie całości 
przekazanych dokumentów i danych do dokumentacji Postępowania oraz ich ujawnienie na zasadach 
określonych w Ustawie. 

8)Ofertę należy umieścić w jednej zapieczętowanej lub w inny trwały sposób zabezpieczonej kopercie 
wewnętrznej oraz jednej nieprzeźroczystej kopercie zewnętrznej oznaczonej napisem:   
OFERTA POKL.3211/1.2014 na „Zorganizowanie i przepr owadzenie 7-dniowego obozu aktywnej 
integracji   w ramach Programu Operacyjnego Kapitał  Ludzki”.  
Nie otwiera ć przed dniem 24.06.2014 r. do godz. 13:15                              

Na wewnętrznej kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwić zwrot nie otwartej 
oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie. 

 9)Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni 
to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają 
zachowania formy pisemnej. 

10)Do oświadczeń Wykonawcy dotyczących zmiany lub wycofania oferty stosuje się odpowiednio 
podpunkt 9) niniejszego punktu. Na kopercie zewnętrznej należy dodatkowo umieścić zastrzeżenie  
„ZMIANA OFERTY” lub „WYCOFANIE OFERTY”. 

XIV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert . 

Termin składania ofert upływa 24.06.2014 o godz.13:00  . Oferty złożone po tym terminie zostaną 
zwrócone bez otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data 
i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską. 

Oferty należy dostarczyć do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie, ul. Szubianki 21, 
63-200 Jarocin. 
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Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu  24.06.2014 o godz.13:15, w siedzibie Zamawiającego. 
Informacje ogłoszone w trakcie publicznego otwarcia ofert zostaną udostępnione nieobecnym 
Wykonawcom na ich wniosek. 

XV. Opis sposobu obliczenia ceny. 
Koszty stałe: to koszty, których wysokość nie jest uzależniona od ilości osób uczestniczących w 
obozie (np. koszty wynajmu ośrodka, sali lub związane z zatrudnieniem osoby pełniącej funkcje 
kierownika obozu lub osoby szkolącej). 
Koszty jednostkowe zmienne: to koszty przypadające na 1 uczestnika w związku z jego udziałem w 
obozie (np. materiały szkoleniowe, catering itp.)  
Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia powinien w cenie brutto ująć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i 
pełnego wykonania przedmiotu zamówienia oraz uwzględnić inne opłaty i podatki, a także ewentualne 
rabaty i upusty zastosowane przez wykonawcę. 
 
XVI. Informacje dotycz ące walut obcych, w jakich mog ą być prowadzone rozliczenia  
      między zamawiaj ącym a wykonawc ą.  
Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą prowadzone będą w PLN. 
  
XVII. Opis kryteriów, którymi zamawiaj ący b ędzie si ę kierował przy wyborze oferty, wraz  
      z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz spos obu oceny ofert. 
 
Cena 100% 
 
Wartość punktowa kryterium ceny „C” będzie obliczana według wzoru  : 
C  = (najniższa proponowana cena / cena oferty ocenianej) x 100  
  
Oferta która uzyska najwyższą ilość punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą , pozostałe oferty 
zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. 
 
XVIII. Informacj ę o formalno ściach, jakie powinny zosta ć dopełnione po wyborze oferty  
     w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia pub licznego. 
 
W zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający poinformuje Wykonawcę o 
terminie i miejscu zawarcia umowy. 
Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty 
potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z 
dokumentów załączonych do oferty.  
 
XIX. Wymagania dotycz ące zabezpieczenia nale żytego wykonania umowy.   
 
Wykonawca nie jest zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 
XX. Wzór umowy jak ą Zamawiaj ący zawrze  z wybranym Wykonawc ą. 
 
Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą, 
zostanie podpisana umowa. Wzór umowy stanowi zał. Nr 2. 
Zgodnie z art. 144 ust. 1 Ustawy Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w 
stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w następujących 
przypadkach: 

1) dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie osób, które będą uczestniczyć w 
wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za przedmiot zamówienia. 
Wykonawca może dokonać wymiany osób, które zaproponował  
w ofercie jako osoby prowadzące kurs (trenerów); w takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany 
jest wskazać Zamawiającemu inną osobę o kwalifikacjach, wykształceniu, doświadczeniu nie 
niższym, niż wymaga tego SIWZ. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów 
wynikających bezpośrednio lub pośrednio z wymiany ww. osób, a wyznaczonych pierwotnie 
przez Wykonawcę. 

2) dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie wynagrodzenia za przedmiot 
zamówienia w przypadku umniejszenia liczby uczestników obozu,  
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3) dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie wynagrodzenia za przedmiot 
zamówienia w przypadku gdy ulegną zmianie powszechnie obowiązujące przepisy  
w zakresie wysokości stawki podatku VAT na przedmiot świadczenia. 

4) dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie danych Wykonawcy bez zmian 
samego Wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy). 

5) dopuszczalne są zmiany postanowień umowy, które wynikają ze zmiany obowiązujących 
przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie postanowień umowy do nowego stanu 
prawnego, 

XXI. Postanowienia dotycz ące jawno ści protokołu post ępowania o udzielenie zamówienia: 
Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu 
wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnienia postępowania. 
Oferty są jawne od chwili ich otwarcia. 
Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, 
zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane. 
Ujawnienie treści ofert, protokołu oraz załączników odbywać się będzie  wg następujących zasad: 

1) zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku, 
2) zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępniania dokumentów   i 

informacji, 
3) zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności dokonana zostanie 

czynność przeglądania, 
4) zamawiający umożliwi kopiowanie udostępnionych dokumentów i informacji  
5) udostępnianie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie zamawiającego oraz w czasie 

godzin jego pracy – urzędowania. 
6) Zamawiający prześle Wykonawcy na jego wniosek kopię protokółu   

 
XXII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługuj ących wykonawcy w toku  
      post ępowania o udzielenie zamówienia. 
Odwołanie . 
Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego 
podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający 
jest zobowiązany na podstawie ustawy. 
W postępowaniu niniejszym odwołanie przysługuje wobec czynności : 
a)opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu 
b)wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia 
c)odrzucenia oferty odwołującego 
Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej 
opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego 
kwalifikowanego certyfikatu. 
Terminy na wniesienie odwołania oraz pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej 
znajdują się w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej”. 
 
XXIII. Zamawiaj ący żąda wskazania przez Wykonawc ę w ofercie cz ęści zamówienia , której 
wykonanie powierzy podwykonawcom . 
 
XXIII. Załączniki : 

1) Formularz ofertowy 
2) Umowa –Wzór 
3) Wykaz usług -wzór 
4) Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych - wzór 
5) Wykaz osób - wzór 
6) Oświadczenie wykonawcy o posiadaniu aktualnego wpisu do Rejestru Instytucji 

Szkoleniowych - wzór 

 
                                             

 
 
 


