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Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie art. 138o ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164,
z późn. zm.), poniżej kwoty określonej w art. 138g ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp., tj. poniżej 750 000 euro.

Realizacja zajęć dydaktycznych w formie pozalekcyjnej i pozaszkolnej
na terenie 15 szkół podstawowych w pięciu Gminach Powiatu Namysłowskiego w ramach
projektu partnerskiego „Klucz do kompetencji w Szkołach Podstawowych Powiatu
Namysłowskiego” realizowanego w Poddziałaniu 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020,
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

GMINA NAMYSŁÓW
(Lider projektu – reprezentant Zamawiających zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy Pzp)
Namysłów 46-100, Stanisława Dubois 3
Telefon: 77 4190300
Fax: 77 4100334
e-mail: sekretariat@namyslow.eu
www.namyslow.eu
Gmina Domaszowice
Domaszowice 46-146, Główna 26
Telefon: 77 4108250
Gmina Pokój
Pokój 46-034 Sienkiewicza 8
Telefon: 77 4693097
Gmina Świerczów
Świerczów 46-112, Brzeska 48
Telefon: 77 4196170
Gmina Wilków
Wilków 46-113, Wrocławska 11
Telefon: 77 4195511
Adres:
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Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja zajęć dydaktycznych w formie pozalekcyjnej i pozaszkolnej
na terenie 15 szkół podstawowych w pięciu Gminach Powiatu Namysłowskiego w ramach projektu
partnerskiego „Klucz do kompetencji w Szkołach Podstawowych Powiatu Namysłowskiego”
realizowanego w Poddziałaniu 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt obejmuje kształtowanie i rozwijanie
u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw
i umiejętności, kształtowanie i rozwijanie kompetencji w zakresie przedmiotów przyrodniczych
lub matematyki, kształtowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów oraz indywidualizacje
pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Przedmiot zamówienia będzie realizowany na terenie poniższych placówek szkolnych:
a) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Głuszynie, ul. Główna 115, 46-100 Namysłów,
b) Szkoła Podstawowa nr 5, ul. Pułaskiego 22, 46-100 Namysłów,
c) Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi, Reymonta 56, 46-100 Namysłów,
d) Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Łączańska 1, 46-100 Namysłów,
e) Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego, Kamienna 26, 46-100 Namysłów,
f) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ligocie Książęcej, Ligota Książęca 87 B, 46-100 Namysłów,
g) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jastrzębiu, ul. Opolska 68, 46-100 Namysłów,
h) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smarchowicach Wielkich, ul. Brzegowa 58, 46-100 Smarchowice
Wielkie,
i) Zespół Gimnazjalno-Szkolny, ul. Kolejowa 3, 46-146 Domaszewice,
j) Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Domaradzu, Domaradz 3, 46-034 Pokój,
k) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pokoju, ul. 1-go Maja 15, 46-034 Pokój,
l) Szkoła Podstawowa im. Stanisława Moniuszki, ul. Szkolna 6, 46-112 Bąkowice,
m) Szkoła Podstawowa im. Ostapa Dłuskiego, ul. Parkowa 4, 46-112 Dąbrowa,
n) Szkoła Podstawowa, Idzikowice 30, 26-340 Idzikowice,
o) Szkoła Podstawowa w Bukowiu, ul. Lipowa 54, 46-100 Bukowie.
Zajęcia pozalekcyjne oraz pozaszkolne będą realizowane od dnia podpisania umowy do 30.06.2018 r.:
w roku szkolnym 2016/2017 oraz 2017/2018 r.
Zajęcia pozalekcyjne oraz pozaszkolne będą prowadzone zgodnie z harmonogramem zajęć ustalonym
przez dyrektorów szkół uwzględniającym plan pracy poszczególnych placówek, który zostanie
przekazany Wykonawcy przed rozpoczęciem realizacji przedmiotu zamówienia.
Do udziału w zajęciach zostaną skierowani uczniowie zrekrutowani przez Zamawiającego, zgodnie
z diagnozą potrzeb przeprowadzoną w każdej ze szkół przed rozpoczęciem projektu. Uczestnicy zajęć
są jednocześnie uczestnikami projektu, wyrazili pisemną zgodę na udział w projekcie i przetwarzanie
danych osobowych w celu udzielania wsparcia. Zamawiający dopuszcza zmianę liczebności
poszczególnych grup w wyniku przeprowadzonej rekrutacji uczestników i/lub rezygnacji uczniów
z udziału w projekcie. W celu realizacji zajęć pozalekcyjnych Zamawiający udostępni sale
w placówkach szkolnych, w których prowadzone będą zajęcia. W miarę potrzeb udostępni również
odpowiednie pomoce dydaktyczne, pod warunkiem, że będą one w dyspozycji dyrektora szkoły.
Dodatkowo planuje się wzmocnienie rozwoju kompetencji uczniów poprzez udział w zajęciach
pozaszkolnych. W projekcie założono realizację jednodniowych wyjazdów edukacyjnych mających na
celu w atrakcyjny sposób na zasadzie poglądowości i uczenia przez działanie, uzupełnić zakres zajęć
prowadzonych w formie stacjonarnej w szkołach. Wykonawca opracuje w uzgodnieniu z dyrektorami
szkół, w której prowadzone będą zajęcia, szczegółowy program zajęć zawierający tematykę zajęć
z uwzględnieniem zdiagnozowanych potrzeb uczniów oraz standardy wymagań. W programie zajęć
zostaną określone efekty uczenia się. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi
dysponować kadrą mającą wykształcenie wyższe oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje
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do nauczania wymienionych rodzajów zajęć na poziomie szkoły podstawowej, zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych
kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można
zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakłady kształcenia
nauczycieli (DZ.U z 2009 r. Nr 50, poz. 400 z późn. zm.). Przed podpisaniem umowy na realizację
przedmiotu zamówienia Wykonawca dostarczy wykaz kadry na poszczególne zajęcia
wraz z dokumentami potwierdzającymi posiadanie kwalifikacji do prowadzenia konkretnych zajęć.
Brak przedłożenia wykazu lub dokumentów oznaczać będzie uchylanie się Wykonawcy od podpisania
umowy.
Zamawiający ma prawo do bieżącej kontroli jakości prowadzonych zajęć, w tym poprzez
bezpośrednią hospitacje zajęć. Po zakończeniu zajęć Zamawiający na podstawie otrzymanych
dokumentów przeprowadzi ewaluacje nabytej wiedzy przez uczniów mającą na celu określenie
w jakim stopniu zostały osiągnięte cele kształcenia.
Wykonawca jest zobowiązany do oznaczenia znakiem Unii Europejskiej, znakiem Funduszy
Europejskich oraz oficjalnym logo promocyjnym Województwa Opolskiego „Opolskie Kwitnące”
wszystkich dokumentów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia oraz umieszczenia
przynajmniej jednego plakatu o minimalnym formacie A3 w miejscu realizacji przedmiotu
zamówienia dostarczonego przez Zamawiającego.
W celu powierzenia Wykonawcy przetwarzania danych osobowych niezbędnych do realizacji
przedmiotu zamówienia Zamawiający zawrze z Wykonawcą umowę powierzenia przetwarzania
danych osobowych. Powierzone dane osobowe mogą być przetwarzane przez Wykonawcę wyłącznie
w celu realizacji działań edukacyjnych określonych w przedmiocie zamówienia, a do przetwarzania
danych osobowych mogą być dopuszczone jedynie osoby upoważnione przez Wykonawcę,
posiadające imienne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych.
Wykonawca jest zobowiązany do przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych
do wszystkich utworów wytworzonych w ramach realizacji umowy.
Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:
a) prowadzenie pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęć zgodnie z założeniami projektu.
b) przygotowanie sprzętu do organizacji zajęć i dbałość o powierzony sprzęt udostępniony przez
Zamawiającego.
c) zapewnienie opieki i bezpieczeństwa uczestnikom zajęć w czasie ich trwania.
d) prowadzenie dokumentacji z przebiegu realizacji projektu tj. w szczególności dziennika zajęć, list
obecności oraz innych dokumentów projektowych opracowanych i dostarczonych przez
Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany na każde wezwanie Zamawiającego udostępnić
dokumentację z realizacji zajęć.
e) weryfikacja nabycia kompetencji przez uczniów w ramach projektu poprzez przeprowadzenie
wstępnej i końcowej oceny opisowej ucznia, potwierdzonej wydaniem dokumentu (zaświadczenia)
potwierdzającego nabycie wiedzy.
f) zapewnienie w ramach zajęć pozaszkolnych transportu uczniom z siedziby danej szkoły do której
uczęszcza uczeń do miejsca wyjazdu i z powrotem wraz z ubezpieczeniem.
g) zapewnienie odpowiedniej ilości opiekunów podczas zajęć pozaszkolnych.
h) zakup biletów wstępu do miejsc, do których odbywać się będą zajęcia pozaszkolne.
i) zapewnienie dla uczniów podczas wyjazdu jednodaniowego posiłku ciepłego (drugie danie).
j) prowadzenie dokumentacji wyjazdu tj. w szczególności listy obecności, karty wyjazdu
opracowanych i dostarczonych przez Zamawiającego oraz dokumentacji zdjęciowej.
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Zamawiający opisując przedmiot zamówienia na podstawie art. 30 ust. 7 upzp, posłużył się
następującymi kodami oraz nazwami określonymi we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV):
80000000-4
Usługi edukacyjne i szkoleniowe
Wymagany termin wykonania zamówienia: do dnia 30.06.2018 r.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu określone przez Zamawiającego dla niniejszego postępowania (pkt 2) oraz którzy
nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1
ustawy Pzp.
Zamawiający określa następujące warunki udziału w postępowaniu:
 Wykonawca winien wykazać, że wykonał, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie
minimum jedną usługę edukacyjną o wartości co najmniej 1.500.000,00 zł dla minimum
2.000 uczniów, z podaniem minimum: nazwy usługi, danych Zamawiającego (w tym numer
telefonu), zakresu tematycznego usługi (w tym określenie uczestników zajęć), ilości osób
objętych zajęciami edukacyjnymi, dokładną datę realizacji usługi, wartość usługi,
oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot,
na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie
Wykonawcy.
 Wykonawca winien wykazać, że posiada średnie roczne obroty za okres ostatnich trzech lat
przed wszczęciem przedmiotowego postępowania na poziomie co najmniej 2.000.000,00 zł;
 Wykonawca winien wykazać, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę
co najmniej 1.000.000 zł;
 Wykonawca winien wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną
co najmniej 1.500.000 zł.
Do przeliczenia wartości określonej w niniejszym punkcie, a występującej w innej walucie
niż złoty (PLN), Zamawiający zastosuje średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) z dnia
opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych
Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów
i oświadczeń oraz według procedury, o której mowa w rozdziale VII SIWZ, zgodnie z formułą
„spełnia – nie spełnia”.
Środki naprawcze (self- cleaning):
Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 ustawy Pzp
oraz pkt 16-20 lub ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp może – zgodnie z art. 24 ust. 8 ustawy Pzp - przedstawić
dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności,
w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem
skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody,
wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie
konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie
dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu
postępowaniu Wykonawcy. Zastosowanie środków naprawczych nie będzie miało miejsca
w stosunku do Wykonawcy będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego orzeczono
prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz wobec którego
nie upłynął jeszcze określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. Wykonawca
w takiej sytuacji winien przedstawić powyższe informacje w oświadczeniu o braku podstaw
do wykluczenia.
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Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne
okoliczności czynu Wykonawcy uzna za wystarczające przedstawione przez niego dowody.
Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie
zamówienia.
Zamawiający przewiduje możliwość wykluczenia Wykonawcy na podstawie: art. 24 ust. 5 pkt. 1
ustawy, tj.: w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie
w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację
jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia
15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość
ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez
likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku
w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r.
poz. 233, z późn. zm.).
Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenia, które stanowią
wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału
w postępowaniu. Wzór oświadczeń wraz z zakresem niezbędnych informacji zawarty został w:
a) Załączniku nr 2 do siwz – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
b) Załączniku nr 3 do siwz – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.
Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu nie dopuszcza możliwości posługiwania
się przez Wykonawcę potencjałem podmiotów trzecich.
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji,
o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności
lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1
pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody,
że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu
o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.
Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia
w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń
lub dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1
oraz ust. 5 pkt 1, a także potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, tj.:
 wykazu usług wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich
wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane,
oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot,
na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie
Wykonawcy – załącznik nr 4 do SIWZ;
 informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie
nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert;
 oświadczenia Wykonawcy o obrocie Wykonawcy w obszarze objętym zamówieniem, za okres
nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
- za ten okres;
 dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę
gwarancyjną określoną przez Zamawiającego;
oraz w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia:
 informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14
i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
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 zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca
nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł
porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz
z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu;
 zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego,
że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego
dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem
w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,
w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
 odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku
podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
 oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu
lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne- załącznik nr 8 do SIWZ albo - w przypadku
wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności
tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego
porozumienia w sprawie spłat tych należności;
 oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego
zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne- załącznik nr 8 do SIWZ.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa:
 w pkt 5.5 siwz - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego
rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy
lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy;
 w pkt 5.6 – 5.8 siwz - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju,
w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio,
że:
a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne
lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości
Dokumenty, o których mowa w pkt 6.1 i pkt 6.2 lit. b, powinny być wystawione nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 6.2
lit. a, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.
Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa
w pkt 6, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy,
ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby,
której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym
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ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej
osoby. Przepis pkt VII. 7 siwz stosuje się.
Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w pkt 5.5 – 5.10
siwz, dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia,
a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach
określonych w art. 22a ustawy.
Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby
mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy
dokument wskazany w pkt 5.5, składa dokument, o którym mowa w 6.1, w zakresie określonym
w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której
dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem
zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym
ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt VII. 7 siwz stosuje się.
W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający
może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba,
której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Anna Hołoś – Urząd Miejski
w Namysłowie, Wydział Zamówień Publicznych, budynek B, pokój Nr 26, fax nr 77 410-48-41,
e-mail: zamowienia@namyslow.eu
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 30.000,00 zł (słownie złotych: trzydzieści
tysięcy pięćset 00/100). Okres ważności wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.
Składający ofertę pozostaje nią związany na okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Oferty należy składać do dnia 10.11.2016 r. do godz. 1000 w Urzędzie Miejskim
w Namysłowie, w sekretariacie, budynek A, pokój Nr 12, pod rygorem nie rozpatrzenia oferty
wniesionej po tym terminie bez względu na przyczyny opóźnienia.
Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miejskim w Namysłowie – Wydział Zamówień Publicznych,
budynek B, pokój Nr 26 w dniu 10.11.2016 r. o godz. 1100.
Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie następujących kryteriów:
An = Cena oferty – 60 %
Bn = Ilość uczniów szkół prowadzonych w ramach systemu oświaty przeszkolonych przez
Wykonawcę w ramach należycie zrealizowanych usług edukacyjnych w okresie ostatnich pięciu lat
przed wszczęciem postępowania – 40 %.
Cena - oferty zostaną ocenione zgodnie ze wzorem arytmetycznym:
P min
An = __________ x 100 pkt.
Pn
An
n
Pmin
Pn

- liczba punktów przyznana ofercie n za spełnienie kryterium A
- numer oferty
- cena minimalna brutto wśród złożonych ofert
- cena brutto zaproponowana przez Wykonawcę
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Oferta zostanie oceniona w skali punktowej do 40 pkt, na podstawie informacji podanych przez
Wykonawcę w wykazie zrealizowanych usług, stanowiącym załącznik nr 5 do siwz . Zamawiający
dokona oceny ofert w ramach tego kryterium na podstawie poniższego wzoru:

Tn
Bn =

x 100 pkt.
T max

Bn
- liczba punktów przyznana ofercie n za spełnienie kryterium B
n
- numer oferty
Tmax - największa ilość uczniów spośród złożonych ofert
Tn
- ilość uczniów oferty badanej
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty w powiązaniu z przedstawionym wyżej kryterium
Zamawiający będzie posługiwał się następującym wzorem:
Won= An x 60% + Bn x 40%
Won – wskaźnik oceny ofert
Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego
Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym
wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza
do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalna ilość punktów, jaką po uwzględnieniu kryteriów
może osiągnąć oferta, wynosi 100 pkt. Oferta z najwyższą ilością punktów zostanie uznana
za najkorzystniejszą. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych
punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska
najwyższą ilość punktów.
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