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§ 1. 

NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO  

1. Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, zwany dalej „Zamawiającym”  

zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na 

„Świadczenie usług edukacyjnych” zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej „s.i.w.z.”    

2. Do czynności podejmowanych w trakcie niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia stosuje 

się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej „ustawą” oraz w sprawach nieuregulowanych ustawą, przepisy 

ustawy – Kodeks cywilny.        

3. Adres Zamawiającego: 

Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku 

       ul. Kard. S. Wyszyńskiego 18 

21-040 Świdnik   

4.  REGON: 060716192   

5.  NIP: 712-32-35-253   

6. Tel.:  (81) 464 88 79   

7. Faks: (81) 464 88 79   

8. Adres strony internetowej na, której Zamawiający udostępnia s.i.w.z.: 

www.lublin-wschod.sr.gov.pl  

Zamawiający udostępnia s.i.w.z. wraz z załącznikami na stronie internetowej co najmniej do upływu 

terminu składania ofert.   

9. Numer konta bankowego: 84 1130 1017 0021 1002 7190 0004. 

10. Godziny pracy Sądu:  

      - od 7:30 do 18:00 (w poniedziałki),  

      - od 7:30 do 15:30 (od wtorku do piątku),   

w dni pracujące dla Zamawiającego. 

11. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu: 

a) Biuletyn Zamówień Publicznych, 

b) Strona internetowa Zamawiającego, 

c) Tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.   

12. Zamawiający wymaga, aby wszelkie pisma związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia 

publicznego, w tym wszelkie wnioski, zapytania, oświadczenia, kopia odwołania były kierowane 

wyłącznie na wyżej wskazany adres. Jakiekolwiek inne zaadresowanie może wpłynąć na złe 

skierowanie pisma, co może spowodować niezachowanie ustawowych terminów z winy 

wnoszącego. 

§ 2. 

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 - 46 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 

http://www.lublin-wschod.sr.gov.pl/
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ze zm.), o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 

11 ust. 8 ustawy.    

§ 3. 

       OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

a) Przedmiot zamówienia obejmuje usługi polegające na organizowaniu i prowadzeniu zajęć 

edukacyjnych, wychowawczych oraz z zakresu psychoterapii i socjoterapii (zwanych dalej także 

zajęciami edukacyjnymi) w Ośrodkach Kuratorskich funkcjonujących przy Sądzie Rejonowym Lublin 

– Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku.  

b) Świadczenie usług ma charakter edukacyjny i skierowany jest do uczestników Ośrodków 

Kuratorskich prowadzonych przy Sądzie Rejonowym Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą  

w Świdniku tj.: 

a)  Zadanie nr 1 - Ośrodek Kuratorski Nr 1 w Bychawie; 

b) Zadanie nr 2 - Ośrodek Kuratorski nr 2 w Świdniku; 

c) Zadanie nr 3 - Ośrodek Kuratorski nr 3 w Świdniku 

d) Zadanie nr 4 - Ośrodek Kuratorski Nr 4 w Łęcznej; 

e) Zadanie nr 5 - Ośrodek Kuratorski Nr 5 w Lublinie. 

3. Średniomiesięczna ilość uczestników w w/w Ośrodkach Kuratorskich wynosi około 12 uczestników w  

grupie młodzieży od 13 roku życia do 18 roku życia. 

 
ZADANIE NR 1 

 
Usługi edukacyjne na rzecz uczestników Ośrodka Kuratorskiego Nr 1 w Bychawie tj. w zakresie 

zadania nr 1 obejmują:   

1. zajęcia dydaktyczno wyrównawcze z przedmiotów szkolnych w okresie od września 2018 

r. do czerwca 2019 r. zakresie: 

-  wychowania fizycznego – w ilości 10 godzin miesięcznie (przy czym maksymalnie 3 godziny 

tygodniowo); 

-  fizyki - w ilości 8 godzin miesięcznie (przy czym maksymalnie 2 godziny tygodniowo) z 

wyjątkiem miesiąca września 2018 r. i czerwca 2019 r. w których maksymalna ilość godzin 

wyniesie odpowiednio po 4 godziny (przy czym maksymalnie 2 godziny tygodniowo); 

-  chemii - w ilości 8 godzin miesięcznie (przy czym maksymalnie 2 godziny tygodniowo) z 

wyjątkiem miesiąca września 2018 r. i czerwca 2019 r. w których maksymalna ilość godzin 

wyniesie odpowiednio po 4 godziny (przy czym maksymalnie 2 godziny tygodniowo); 

-  języka niemieckiego w ilości 8 godzin miesięcznie (przy czym  maksymalnie 2 godziny 

tygodniowo) z wyjątkiem miesiąca września 2018 r. i czerwca 2019 r. w których maksymalna 

ilość godzin wyniesie odpowiednio po 4 godziny (przy czym maksymalnie 2 godziny 

tygodniowo); 

2. zajęcia dydaktyczno wyrównawcze z przedmiotów szkolnych w lipcu 2019 r. zakresie: 

-  wychowania fizycznego – w ilości 16 godzin miesięcznie (przy czym maksymalnie 4 godziny 

tygodniowo); 

3. zajęcia z zakresu psychoterapii i psychoedukacji w okresie od września 2018 r. do czerwca 

2019 r. wymiarze 6 godzin miesięcznie (przy czym maksymalnie 2 godziny tygodniowo);   
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4. zajęcia edukacyjne polegające na organizowaniu i prowadzeniu zajęć wychowawczych w 

wymiarze 120 godzin miesięcznie w okresie od września 2018 r. do lipca 2019 r. (tj. 3 osoby po 

40 godzin miesięcznie). 

 
ZADANIE NR 2 

 
Usługi edukacyjne na rzecz uczestników Ośrodka Kuratorskiego Nr 2 w Świdniku tj. w zakresie 

zadania nr 2 obejmują:   

1. zajęcia dydaktyczno wyrównawcze z przedmiotów szkolnych w okresie od września 2018 

r. do czerwca 2019 r. zakresie :   

-  języka angielskiego – w ilości 8 godzin miesięcznie (przy czym maksymalnie 2 godziny 

tygodniowo) z wyjątkiem miesiąca września 2018 r. i czerwca 2019 r., w których maksymalna 

ilość godzin wyniesie odpowiednio po 4 godziny (przy czym  maksymalnie po 2 godziny 

tygodniowo);  

-  matematyki - w ilości 8 godzin miesięcznie (przy czym maksymalnie 2 godziny tygodniowo) 

z wyjątkiem miesiąca września 2018 r. i czerwca 2019 r., w których maksymalna ilość godzin 

wyniesie odpowiednio po 4 godziny (przy czym maksymalnie po 2 godziny tygodniowo);  

-  języka polskiego w ilości 6 godzin miesięcznie (przy czym maksymalnie 2 godziny 

tygodniowo) z wyjątkiem miesiąca września 2018 r. i czerwca 2019 r., w których maksymalna 

ilość godzin wyniesie odpowiednio po 3 godziny (przy czym maksymalnie po 2 godziny 

tygodniowo);  

-  języka niemieckiego w ilości 4 godziny miesięcznie (przy czym maksymalnie 2 godziny 

tygodniowo); 

-  języka hiszpańskiego w ilości 4 godzin miesięcznie (przy czym maksymalnie 2 godziny 

tygodniowo); 

2. zajęcia z zakresu psychoterapii i psychoedukacji w okresie od września 2018 r. do czerwca 

2019 r. wymiarze 6 godzin miesięcznie (przy czym maksymalnie 2 godziny tygodniowo); 

3.  zajęcia edukacyjne polegające na organizowaniu i prowadzeniu zajęć wychowawczych w 

okresie od września 2018 r. do lipca 2019 r. w wymiarze 120 godzin miesięcznie (tj. 3 osoby x 40 

godzin miesięcznie). 

 
ZADANIE NR 3 

 
Usługi edukacyjne na rzecz uczestników Ośrodka Kuratorskiego Nr 3 w Świdniku (zadanie nr 3) w 

okresie od września 2018 r. do czerwca 2019 r. obejmują:   

1. zajęcia dydaktyczno wyrównawcze z przedmiotów szkolnych w zakresie:   

-  języka angielskiego – w ilości 8 godzin miesięcznie (przy czym maksymalnie 2 godziny 

tygodniowo) z wyjątkiem miesiąca września 2018 r. i czerwca 2019 r., w których maksymalna 

ilość godzin wyniesie odpowiednio po 4 godziny (przy czym maksymalnie po 2 godziny 

tygodniowo);  

-  matematyki - w ilości 8 godzin miesięcznie (przy czym maksymalnie 2 godziny tygodniowo) 

z wyjątkiem miesiąca września 2018 r. i czerwca 2019 r., w których maksymalna ilość godzin 

wyniesie odpowiednio po 4 godziny (przy czym maksymalnie po 2 godziny tygodniowo);  
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-  języka polskiego w ilości 6 godzin miesięcznie (przy czym maksymalnie 2 godziny 

tygodniowo) z wyjątkiem miesiąca września 2018 r. i czerwca 2019 r., w których maksymalna 

ilość godzin wyniesie odpowiednio po 3 godziny (przy czym maksymalnie po 2 godziny 

tygodniowo);  

-  zajęcia plastyczne w ilości 6 godzin miesięcznie (przy czym maksymalnie 2 godziny 

tygodniowo) z wyjątkiem miesiąca września 2018 r. i czerwca 2019 r. w których maksymalna 

ilość godzin wyniesie odpowiednio po 3 godziny (przy czym maksymalnie 2 godziny 

tygodniowo); 

-  wychowania fizycznego – w ilości 8 godzin miesięcznie (przy czym maksymalnie 2 godziny 

tygodniowo) z wyjątkiem miesiąca września 2018 r. i czerwca 2019 r., w których maksymalna 

ilość godzin wyniesie odpowiednio po 6 godzin (przy czym maksymalnie 2 godziny 

tygodniowo);  

-  chemii - w ilości 4 godzin miesięcznie (przy czym maksymalnie 2 godziny tygodniowo) z 

wyjątkiem miesiąca września 2018 r. i czerwca 2019 r., w których maksymalna ilość godzin 

wyniesie odpowiednio po 2 godziny (przy czym maksymalnie po 2 godziny tygodniowo);  

2. zajęcia z zakresu psychoterapii i psychoedukacji w wymiarze 6 godzin miesięcznie (przy czym 

. maksymalnie 2 godziny tygodniowo); z wyjątkiem miesiąca września 2018 r. i czerwca 2019 r., 

w których maksymalna ilość godzin wyniesie odpowiednio po 2 godziny; 

3. zajęcia z zakresu socjoterapii w wymiarze 6 godzin miesięcznie (przy czym maksymalnie 2 

godziny tygodniowo) z wyjątkiem miesiąca września 2018 r. i czerwca 2019 r., w których 

maksymalna ilość godzin wyniesie odpowiednio po 2 godziny; 

4.  zajęcia edukacyjne polegające na organizowaniu i prowadzeniu zajęć wychowawczych w 

wymiarze 80 godzin miesięcznie (tj. 2 osoby po 40 godzin miesięcznie).   

 
ZADANIE NR 4 

 
Usługi edukacyjne na rzecz uczestników Ośrodka Kuratorskiego Nr 4 w Łęcznej (zadanie nr 4) w 

okresie od września 2018 r. do czerwca 2019 r. obejmują:   

1. zajęcia dydaktyczno wyrównawcze z przedmiotów szkolnych w zakresie:   

-  matematyki - w ilości 8 godzin miesięcznie (przy czym  maksymalnie 2 godziny tygodniowo) 

z wyjątkiem miesiąca września 2018 r. i czerwca 2019 r. w których maksymalna ilość godzin 

wyniesie odpowiednio po 4 godziny (przy czym maksymalnie 2 godziny tygodniowo); 

-  języka polskiego w ilości 8 godzin miesięcznie (przy czym maksymalnie 2 godziny 

tygodniowo) z wyjątkiem miesiąca września 2018 r. i czerwca 2019 r. w których maksymalna 

ilość godzin wyniesie odpowiednio po 4 godziny (przy czym maksymalnie 2 godziny 

tygodniowo); 

-  fizyki w ilości 3 godzin miesięcznie (przy czym maksymalnie po 1 godzinie tygodniowo) z 

wyjątkiem miesiąca września 2018 r. i czerwca 2019 r. w których maksymalna ilość godzin 

wyniesie odpowiednio po 2 godziny (przy czym maksymalnie 2 godziny tygodniowo); 

-  chemii w ilości 3 godzin miesięcznie (przy czym maksymalnie 2 godziny tygodniowo) z 

wyjątkiem miesiąca września 2018 r. i czerwca 2019 r. w których maksymalna ilość godzin 

wyniesie odpowiednio po 1 godzinie; 
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-  wychowania fizycznego – w ilości 10 godzin miesięcznie (przy czym maksymalnie 2/3 

godziny tygodniowo) z wyjątkiem miesiąca września 2018 r. i czerwca 2019 r., w których 

maksymalna ilość godzin wyniesie odpowiednio po 4 godziny (przy czym maksymalnie 2 

godziny tygodniowo);  

2. zajęcia z zakresu psychoterapii i psychoedukacji w wymiarze 6 godzin miesięcznie (przy czym  

maksymalnie 2 godziny tygodniowo) z wyjątkiem miesiąca września 2018 r. i czerwca 2019 r., w 

których maksymalna ilość godzin wyniesie odpowiednio po 4 godziny (przy czym maksymalnie 2 

godziny tygodniowo);  

3.  zajęcia edukacyjne polegające na organizowaniu i prowadzeniu zajęć wychowawczych w 

wymiarze 80 godzin miesięcznie (tj. 2 osoby po 40 godzin miesięcznie). 

  
ZADANIE NR 5 

 
Usługi edukacyjne na rzecz uczestników Ośrodka Kuratorskiego Nr 5 w Lublinie (zadanie nr 5) w 

okresie od września 2018 r. do czerwca 2019 r. obejmują:   

1. zajęcia dydaktyczno wyrównawcze z przedmiotów szkolnych w zakresie: 

- wychowania fizycznego – w ilości 8 godzin miesięcznie (przy czym maksymalnie 2 godziny 

tygodniowo) z wyjątkiem miesiąca września 2018 r. i czerwca 2019 r., w których maksymalna 

ilość godzin wyniesie odpowiednio po 4 godziny (przy czym  maksymalnie 2 godziny 

tygodniowo);  

-  matematyki - w ilości 8 godzin miesięcznie (przy czym maksymalnie 2 godziny tygodniowo) 

z wyjątkiem miesiąca września 2018 r. i czerwca 2019 r. w których maksymalna ilość godzin 

wyniesie odpowiednio po 4 godziny (przy czym  maksymalnie 2 godziny tygodniowo); 

-  języka angielskiego w ilości 8 godzin miesięcznie (przy czym maksymalnie 2 godziny 

tygodniowo) z wyjątkiem miesiąca września 2018 r. i czerwca 2019 r. w których maksymalna 

ilość godzin wyniesie odpowiednio po 4 godziny (przy czym maksymalnie 2 godziny 

tygodniowo); 

2. zajęcia z zakresu psychoterapii i psychoedukacji w wymiarze 6 godzin miesięcznie (przy czym  

maksymalnie 2 godziny tygodniowo); 

3. zajęcia z zakresu socjoterapii w wymiarze 6 godzin miesięcznie (przy czym maksymalnie 2 

godziny tygodniowo) z wyjątkiem miesiąca września 2018 r. i czerwca 2019 r., w których 

maksymalna ilość godzin wyniesie odpowiednio po 4 godziny (przy czym maksymalnie 2 godziny 

tygodniowo);  

4. zajęcia edukacyjne polegające na organizowaniu i prowadzeniu zajęć wychowawczych w 

wymiarze 80 godzin miesięcznie (tj. 2 osoby po 40 godzin miesięcznie). 

4.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do s.i.w.z.   

5. Rodzaj zamówienia: usługa. 

6. Nomenklatura wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

a) 80.00.00.00 – 4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe  

b) 85.12.12.70 – 6 Usługi psychiatryczne lub psychologiczne  
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7. Zamawiający dokonał podziału zamówienia i w związku z tym dopuszcza możliwość składania 

ofert częściowych na wybrane zadania od 1 do 5. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną 

liczbę zadań (ofert częściowych). Każde zadanie stanowi odrębny przedmiot zamówienia i 

będzie podlegało odrębnej procedurze związanej z wyborem oferty.  

8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.  

9. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.   

10. Zamawiający nie przewiduje dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej.  

11. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę wykonania części lub całości 

zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w 

swojej ofercie części zamówienia (zakresu), których wykonanie zamierza powierzyć 

podwykonawcom. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 

Zaangażowanie podwykonawców nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za 

wykonanie przedmiotu zamówienia. Wykonawca będzie odpowiedzialny za działania, uchybienia i 

zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, 

uchybienia lub zaniechania jego własnych pracowników.      

§ 4.   

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Termin wykonania zamówienia w terminie do 31 lipca 2019 r. (w zakresie zadania nr 1 i 2) oraz 

do 30 czerwca 2019 r. (w zakresie zadania nr 3, 4 i 5). Rozpoczęcie świadczenia usługi nastąpi 

nie wcześniej niż od dnia 10 września 2018 r.  

§ 5. 

 WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, 

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej o ile 

wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w 

tym zakresie; 

b) sytuacji finansowej lub ekonomicznej – Zamawiający nie określa szczegółowego warunku 

w tym zakresie; 

c) zdolności technicznej i zawodowej – Zamawiający określa w następujący sposób: 

 AD. 1 

 ZADANIE NR 1 – Wykonawca spełni warunek, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie 

ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał/wykonuje co najmniej jedną 

usługę odpowiadającą swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia. Przez 

usługę odpowiadającą swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia należy 

rozumieć usługi edukacyjne o wartości brutto co najmniej 40 000.00 zł* (słownie: 



8 

 

czterdzieści tysięcy zł 00/100) każda. Zamawiający uwzględni każdą należycie 

wykonaną/wykonywaną usługę zakończoną przed dniem otwarcia ofert, a także 

trwającą nadal, pod warunkiem, że usługa edukacyjna została zrealizowana do dnia 

otwarcia ofert na wartość brutto co najmniej 40 000.00 zł i obejmowała swym 

zakresem usługi edukacyjne z przedmiotów ścisłych, języków obcych i zajęć    

wychowawczych o wartości co najmniej 20 000.00 zł.  

 ZADANIE NR 2 – Wykonawca spełni warunek, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie 

ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał/wykonuje co najmniej jedną 

usługę odpowiadającą swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia. Przez 

usługę odpowiadającą swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia należy 

rozumieć usługi edukacyjne o wartości brutto co najmniej 40 000.00 zł* (słownie: 

czterdzieści tysięcy zł 00/100) każda. Zamawiający uwzględni każdą należycie 

wykonaną/wykonywaną usługę zakończoną przed dniem otwarcia ofert, a także 

trwającą nadal, pod warunkiem, że usługa edukacyjna została zrealizowana do dnia 

otwarcia ofert na wartość brutto co najmniej 40 000.00 zł i obejmowała swym 

zakresem usługi edukacyjne w zakresie zajęć z przedmiotów ścisłych, języków 

obcych i zajęć wychowawczych o wartości co najmniej 20 000.00 zł.  

 ZADANIE NR 3 – Wykonawca spełni warunek, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie 

ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał/wykonuje co najmniej jedną 

usługę odpowiadającą swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia. Przez 

usługę odpowiadającą swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia należy 

rozumieć usługi edukacyjne o wartości brutto co najmniej 30 000.00 zł* (słownie: 

trzydzieści tysięcy zł 00/100) każda. Zamawiający uwzględni każdą należycie 

wykonaną/wykonywaną usługę zakończoną przed dniem otwarcia ofert, a także 

trwającą nadal, pod warunkiem, że usługa edukacyjna została zrealizowana do dnia 

otwarcia ofert na wartość brutto co najmniej 30 000.00 zł i obejmowała swym 

zakresem usługi edukacyjne w zakresie  zajęć z przedmiotów ścisłych, języków 

obcych i zajęć wychowawczych o wartości co najmniej 15 000.00 zł.  

 ZADANIE NR 4 – Wykonawca spełni warunek, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie 

ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał/wykonuje co najmniej jedną 

usługę odpowiadającą swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia. Przez 

usługę odpowiadającą swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia należy 

rozumieć usługi edukacyjne o wartości brutto co najmniej 30 000.00 zł* (słownie: 

trzydzieści tysięcy zł 00/100) każda. Zamawiający uwzględni każdą należycie 

wykonaną/wykonywaną usługę zakończoną przed dniem otwarcia ofert, a także 

trwającą nadal, pod warunkiem, że usługa edukacyjna została zrealizowana do dnia 

otwarcia ofert na wartość brutto co najmniej 30 000.00 zł i obejmowała swym 
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zakresem usługi edukacyjne w zakresie zajęć z przedmiotów ścisłych, języków 

obcych i zajęć wychowawczych o wartości co najmniej 10 000.00 zł.  

 ZADANIE NR 5 – Wykonawca spełni warunek, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie 

ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał/wykonuje co najmniej jedną 

usługę odpowiadającą swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia. Przez 

usługę odpowiadającą swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia należy 

rozumieć usługi edukacyjne o wartości brutto co najmniej 30 000.00 zł* (słownie: 

trzydzieści tysięcy zł 00/100) każda. Zamawiający uwzględni każdą należycie 

wykonaną/wykonywaną usługę zakończoną przed dniem otwarcia ofert, a także 

trwającą nadal, pod warunkiem, że usługa edukacyjna została zrealizowana do dnia 

otwarcia ofert na wartość brutto co najmniej 30 000.00 zł i obejmowała swym 

zakresem usługi edukacyjne w zakresie zajęć z przedmiotów ścisłych, języków 

obcych i zajęć wychowawczych o wartości co najmniej 10 000.00 zł.  

UWAGA: 

W przypadku składania oferty na więcej niż jedno zadanie, wartość usług musi odpowiadać 

wartości zadań, na które składane są oferty. Wykonawca może przy tym wykazać realizację 

usług np. dla zadania nr 1 i zadania nr 2 składając:  

 Wykaz i dowód realizacji dwóch odrębnych usług tj. dla zadania nr 1 na min.  

40 000.00 zł i dla zadania nr 2 na min  40 000.00 zł;  

 Wykaz i dowód usług na miń. 80 000.00 zł – czyli Zamawiający uzna, że Wykonawca 

spełnił warunek, jeżeli suma wartości usług wymaganych przez Zamawiającego zostanie 

wykazana przez Wykonawcę przez usługę o sumie wartości odpowiadającej danym 

zadaniom, na które oferty składa Wykonawca. 

 Jeżeli Wykonawca złożył ofertę na zadanie nr 1 i zadanie nr 2, oraz załączył/uzupełnił 

wykaz i dowody, na te zadania w taki sposób, że nie wykazał dla wszystkich zadań, na 

które złożył oferty spełnienia warunku, a z dokumentów Wykonawcy nie wynika, na poczet 

którego z zadań Zamawiający ma ocenić wykaz i dowody lub wynika, że na wszystkie – 

Zamawiający oceni dokumenty do oferty na zadanie o niższym numerze (tj. odpowiednio 

zadanie nr 1, potem nr 2 itp.). 

Wartość w walutach innych niż PLN Wykonawca przeliczy wg średniego kursu NBP na dzień 

ogłoszenia zamówienia. Jeżeli w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu, narodowy 

Bank Polski nie opublikuje ogłoszenia o zamówieniu, Narodowy Bank Polski nie opublikuje 

tabeli kursów walut, przyjęty zostanie kurs przeliczeniowy według ostatniej tabeli kursów NBP, 

opublikowanej przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu.  

AD. 2 

Dysponuje lub będzie dysponował:  

 
ZADANIE NR 1 

 
1) Z zakresu wychowania fizycznego 1 osobę: 
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a) z uprawnieniami pedagogicznymi określonymi w § 2 pkt 2) rozporządzenia Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 01 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji 

wymaganych od nauczycieli (t. j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1575), która ukończyła studia 

magisterskie na kierunku wychowanie fizyczne lub studia magisterskie o których 

mowa w § 3 ust. 1 ww. Rozporządzenia, posiadająca co najmniej dwuletnie 

doświadczenie dydaktyczne w nauczaniu wychowania fizycznego w szkołach 

podstawowych, gimnazjach lub szkołach ponadgimnazjalnych lub ma kwalifikacje 

wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela wychowania fizycznego w danym 

typie szkoły, określone w § 3 ust. 1, § 4 ust. 1, § 5 ust. 1 ww. Rozporządzenia lub 

posiada świadectwo dojrzałości i tytuł zawodowy trenera lub instruktora w określonej 

dyscyplinie sportu, uzyskany zgodnie z przepisami w sprawie kwalifikacji, stopni i 

tytułów zawodowych w dziedzinie kultury fizycznej oraz szczegółowych zasad i trybu 

ich uzyskiwania, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne;   

b) posiadającą doświadczenie w pracy z młodzieżą w Ośrodkach Kuratorskich, 

Zakładach Poprawczych lub w Schroniskach dla Nieletnich lub poradniach 

psychologiczno-pedagogicznych – przez okres minimum 3 miesięcy;  

c) nie karaną i względem której nie toczy się postępowanie karne lub karne 

skarbowe. 

2) Z zakresu fizyki 1 osobę: 

a) z uprawnieniami pedagogicznymi określonymi w § 2 pkt 2) rozporządzenia Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 01 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji 

wymaganych od nauczycieli (t. j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1575), która ukończyła studia 

magisterskie na kierunku fizyki lub studia magisterskie o których mowa w § 3 ust. 

1 ww. Rozporządzenia, posiadająca co najmniej dwuletnie doświadczenie 

dydaktyczne w nauczaniu fizyki w szkołach podstawowych, gimnazjach lub szkołach 

ponadgimnazjalnych;  

b) posiadającą doświadczenie w pracy z młodzieżą w Ośrodkach Kuratorskich, 

Zakładach Poprawczych lub w Schroniskach dla Nieletnich lub poradniach 

psychologiczno-pedagogicznych – przez okres minimum 3 miesięcy;  

c) nie karaną i względem której nie toczy się postępowanie karne lub karne 

skarbowe. 

3) Z zakresu chemii 1 osobę: 

a) z uprawnieniami pedagogicznymi określonymi w § 2 pkt 2) rozporządzenia Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 01 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji 

wymaganych od nauczycieli (t. j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1575), która ukończyła studia 

magisterskie na kierunku chemii lub studia magisterskie o których mowa w § 3 

ust. 1 ww. Rozporządzenia, posiadająca co najmniej dwuletnie doświadczenie 

dydaktyczne w nauczaniu chemii w szkołach podstawowych, gimnazjach lub szkołach 

ponadgimnazjalnych;   
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b) posiadającymi doświadczenie w pracy z młodzieżą w Ośrodkach 

Kuratorskich, Zakładach Poprawczych lub w Schroniskach dla Nieletnich lub  

poradniach psychologiczno-pedagogicznych – przez okres minimum 3 

miesięcy;  

c) nie karanymi i względem której nie toczy się postępowanie karne lub karne 

skarbowe. 

4) Z zakresu języka niemieckiego 1 osobę: 

a) z uprawnieniami pedagogicznymi określonymi w § 2 pkt 2) rozporządzenia Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 01 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji 

wymaganych od nauczycieli (t. j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1575), która ukończyła studia 

magisterskie na kierunku filologii germańskiej lub lingwistyki stosowanej w 

zakresie języka niemieckiego lub posiada studia wyższe w kraju w którym 

językiem urzędowym jest język niemiecki, posiadającą co najmniej dwuletnie 

doświadczenie dydaktyczne w nauczaniu języka niemieckiego w szkołach 

podstawowych, gimnazjach lub szkołach ponadgimnazjalnych;   

b) posiadającymi doświadczenie w pracy z młodzieżą w Ośrodkach 

Kuratorskich, Zakładach Poprawczych lub w Schroniskach dla Nieletnich lub  

poradniach psychologiczno-pedagogicznych – przez okres minimum 3 

miesięcy;  

c) nie karanymi i względem której nie toczy się postępowanie karne lub karne 

skarbowe. 

5) Z zakresu zajęć wychowawczych 3 osobami:  

a)  będącymi kuratorami sądowymi zawodowymi bądź społecznymi w sprawach 

rodzinnych i nieletnich, posiadającymi co najmniej 6-miesięczne doświadczenie jako 

zawodowy kurator sądowy lub społeczny kurator sądowy w sprawach rodzinnych i 

nieletnich; 

b) posiadającymi doświadczenie w pracy z młodzieżą w Ośrodkach Kuratorskich, 

Zakładach Poprawczych lub w Schroniskach dla Nieletnich lub  poradniach 

psychologiczno-pedagogicznych – przez okres minimum 3 miesięcy;  

c) nie karanymi i względem których nie toczy się postępowanie karne lub karne 

skarbowe. 

6) Z zakresu psychoterapii i psychoedukacji 1 osobę: 

a) posiadającą co najmniej studia magisterskie w zakresie  psychologii; 

b) posiadającą doświadczenie w pracy z grupą młodzieży w wieku od 13 roku życia 

do 18 roku; 

c) posiadają doświadczenie w pracy z młodzieżą w Ośrodkach Kuratorskich, 

Zakładach Poprawczych lub w Schroniskach dla Nieletnich lub  w poradniach 

psychologiczno-pedagogicznych – przez okres minimum 3 miesięcy;  

d) nie karaną i względem której nie toczy się postępowanie karne lub karne 

skarbowe.  
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ZADANIE NR 2 

 
1) Z zakresu języka angielskiego 1 osobę: 

a) z uprawnieniami pedagogicznymi określonymi w § 2 pkt 2) rozporządzenia Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 01 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji 

wymaganych od nauczycieli (t. j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1575), która ukończyła studia 

magisterskie na kierunku filologii angielskiej lub lingwistyki stosowanej w 

zakresie języka angielskiego lub posiada studia wyższe w kraju w którym 

językiem urzędowym jest język angielski, posiadającą co najmniej dwuletnie 

doświadczenie dydaktyczne w nauczaniu języka angielskiego w szkołach 

podstawowych, gimnazjach lub szkołach ponadgimnazjalnych;   

b) posiadającymi doświadczenie w pracy z młodzieżą w Ośrodkach 

Kuratorskich, Zakładach Poprawczych lub w Schroniskach dla Nieletnich lub  

poradniach psychologiczno-pedagogicznych – przez okres minimum 3 

miesięcy;  

c) nie karanymi i względem której nie toczy się postępowanie karne lub karne 

skarbowe. 

2) Z zakresu matematyki 1 osobę: 

a) z uprawnieniami pedagogicznymi określonymi w § 2 pkt 2) rozporządzenia Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 01 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji 

wymaganych od nauczycieli (t. j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1575), która ukończyła studia 

magisterskie na kierunku matematyki lub studia magisterskie o których mowa w 

§ 3 ust. 1 ww. Rozporządzenia, posiadająca co najmniej dwuletnie doświadczenie 

dydaktyczne w nauczaniu matematyki w szkołach podstawowych, gimnazjach lub 

szkołach ponadgimnazjalnych;  

b) posiadającą doświadczenie w pracy z młodzieżą w Ośrodkach Kuratorskich, 

Zakładach Poprawczych lub w Schroniskach dla Nieletnich lub  poradniach 

psychologiczno-pedagogicznych – przez okres minimum 3 miesięcy;  

c) nie karaną i względem której nie toczy się postępowanie karne lub karne 

skarbowe. 

3) Z zakresu języka polskiego 1 osobę: 

a) z uprawnieniami pedagogicznymi określonymi w § 2 pkt 2) rozporządzenia Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 01 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji 

wymaganych od nauczycieli (t. j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1575), która ukończyła studia 

magisterskie na kierunku filologii polskiej lub studia magisterskie o których 

mowa w § 3 ust. 1 ww. Rozporządzenia, posiadająca co najmniej dwuletnie 

doświadczenie dydaktyczne w nauczaniu języka polskiego w szkołach podstawowych, 

gimnazjach lub szkołach ponadgimnazjalnych;   
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b) posiadającymi doświadczenie w pracy z młodzieżą w Ośrodkach Kuratorskich, 

Zakładach Poprawczych lub w Schroniskach dla Nieletnich lub  poradniach 

psychologiczno-pedagogicznych – przez okres minimum 3 miesięcy;  

c) nie karanymi i względem której nie toczy się postępowanie karne lub karne 

skarbowe. 

4) Z zakresu języka niemieckiego 1 osobę: 

a) z uprawnieniami pedagogicznymi określonymi w § 2 pkt 2) rozporządzenia Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 01 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji 

wymaganych od nauczycieli (t. j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1575), która ukończyła studia 

magisterskie na kierunku filologii germańskiej lub lingwistyki stosowanej w 

zakresie języka niemieckiego lub posiada studia wyższe w kraju w którym 

językiem urzędowym jest język niemiecki, posiadającą co najmniej dwuletnie 

doświadczenie dydaktyczne w nauczaniu języka niemieckiego w szkołach 

podstawowych, gimnazjach lub szkołach ponadgimnazjalnych;   

b) posiadającymi doświadczenie w pracy z młodzieżą w Ośrodkach Kuratorskich, 

Zakładach Poprawczych lub w Schroniskach dla Nieletnich lub  poradniach 

psychologiczno-pedagogicznych – przez okres minimum 3 miesięcy;  

c) nie karanymi i względem której nie toczy się postępowanie karne lub karne 

skarbowe. 

5) Z zakresu języka hiszpańskiego 1 osobę: 

a) z uprawnieniami pedagogicznymi określonymi w § 2 pkt 2) rozporządzenia Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 01 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji 

wymaganych od nauczycieli (t. j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1575), która ukończyła studia 

magisterskie na kierunku filologii hiszpańskiej (iberystyka) lub lingwistyki 

stosowanej w zakresie języka hiszpańskiego  lub posiada studia wyższe w kraju 

w którym językiem urzędowym jest język hiszpański, posiadającą co najmniej 

dwuletnie doświadczenie dydaktyczne w nauczaniu języka hiszpańskiego w szkołach 

podstawowych, gimnazjach lub szkołach ponadgimnazjalnych;   

b) posiadającymi doświadczenie w pracy z młodzieżą w Ośrodkach Kuratorskich, 

Zakładach Poprawczych lub w Schroniskach dla Nieletnich lub  poradniach 

psychologiczno-pedagogicznych – przez okres minimum 3 miesięcy;  

c) nie karanymi i względem której nie toczy się postępowanie karne lub karne 

skarbowe. 

6) Z zakresu zajęć wychowawczych 3 osobami:  

a)  będącymi kuratorami sądowymi zawodowymi bądź społecznymi w sprawach 

rodzinnych i nieletnich, posiadającymi co najmniej 6-miesięczne doświadczenie jako 

zawodowy kurator sądowy lub społeczny kurator sądowy w sprawach rodzinnych i 

nieletnich; 
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b) posiadającymi doświadczenie w pracy z młodzieżą w Ośrodkach Kuratorskich, 

Zakładach Poprawczych lub w Schroniskach dla Nieletnich lub  poradniach 

psychologiczno-pedagogicznych – przez okres minimum 3 miesięcy;  

c) nie karanymi i względem których nie toczy się postępowanie karne lub karne 

skarbowe.  

7) Z zakresu psychoterapii i psychoedukacji 1 osobę: 

a) posiadającą co najmniej studia magisterskie w zakresie  psychologii; 

b) posiadającą doświadczenie w pracy z grupą młodzieży w wieku od 13 roku życia 

do 18 roku; 

c) posiadają doświadczenie w pracy z młodzieżą w Ośrodkach Kuratorskich, 

Zakładach Poprawczych lub w Schroniskach dla Nieletnich lub w poradniach 

psychologiczno-pedagogicznych – przez okres minimum 3 miesięcy;  

d) nie karaną i względem której nie toczy się postępowanie karne lub karne 

skarbowe.  

 
ZADANIE NR 3 

 
1) Z zakresu języka angielskiego 1 osobę: 

a) z uprawnieniami pedagogicznymi określonymi w § 2 pkt 2) rozporządzenia Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 01 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji 

wymaganych od nauczycieli (t. j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1575), która ukończyła studia 

magisterskie na kierunku filologii angielskiej lub lingwistyki stosowanej w 

zakresie języka angielskiego lub posiada studia wyższe w kraju w którym 

językiem urzędowym jest język angielski, posiadającą co najmniej dwuletnie 

doświadczenie dydaktyczne w nauczaniu języka angielskiego w szkołach 

podstawowych, gimnazjach lub szkołach ponadgimnazjalnych;   

b) posiadającymi doświadczenie w pracy z młodzieżą w Ośrodkach Kuratorskich, 

Zakładach Poprawczych lub w Schroniskach dla Nieletnich lub  poradniach 

psychologiczno-pedagogicznych – przez okres minimum 3 miesięcy;  

c) nie karanymi i względem której nie toczy się postępowanie karne lub karne 

skarbowe. 

2) Z zakresu matematyki 1 osobę: 

a) z uprawnieniami pedagogicznymi określonymi w § 2 pkt 2) rozporządzenia Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 01 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji 

wymaganych od nauczycieli (t. j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1575), która ukończyła studia 

magisterskie na kierunku matematyki lub studia magisterskie o których mowa w 

§ 3 ust. 1 ww. Rozporządzenia, posiadająca co najmniej dwuletnie doświadczenie 

dydaktyczne w nauczaniu matematyki w szkołach podstawowych, gimnazjach lub 

szkołach ponadgimnazjalnych;  

b) posiadającą doświadczenie w pracy z młodzieżą w Ośrodkach Kuratorskich, 

Zakładach Poprawczych lub w Schroniskach dla Nieletnich lub  poradniach 

psychologiczno-pedagogicznych – przez okres minimum 3 miesięcy;  
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c) nie karaną i względem której nie toczy się postępowanie karne lub karne 

skarbowe. 

3) Z zakresu języka polskiego 1 osobę: 

a) z uprawnieniami pedagogicznymi określonymi w § 2 pkt 2) rozporządzenia Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 01 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji 

wymaganych od nauczycieli (t. j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1575), która ukończyła studia 

magisterskie na kierunku filologii polskiej lub studia magisterskie o których 

mowa w § 3 ust. 1 ww. Rozporządzenia, posiadająca co najmniej dwuletnie 

doświadczenie dydaktyczne w nauczaniu języka polskiego w szkołach podstawowych, 

gimnazjach lub szkołach ponadgimnazjalnych;   

b) posiadającymi doświadczenie w pracy z młodzieżą w Ośrodkach Kuratorskich, 

Zakładach Poprawczych lub w Schroniskach dla Nieletnich lub  poradniach 

psychologiczno-pedagogicznych – przez okres minimum 3 miesięcy;  

c) nie karanymi i względem której nie toczy się postępowanie karne lub karne 

skarbowe. 

4) Z zakresu wychowania fizycznego 1 osobę: 

a) z uprawnieniami pedagogicznymi określonymi w § 2 pkt 2) rozporządzenia Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 01 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji 

wymaganych od nauczycieli (t. j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1575), która ukończyła studia 

magisterskie na kierunku wychowanie fizyczne lub studia magisterskie o których 

mowa w § 3 ust. 1 ww. Rozporządzenia, posiadająca co najmniej dwuletnie 

doświadczenie dydaktyczne w nauczaniu wychowania fizycznego w szkołach 

podstawowych, gimnazjach lub szkołach ponadgimnazjalnych lub ma kwalifikacje 

wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela wychowania fizycznego w danym 

typie szkoły, określone w § 3 ust. 1, § 4 ust. 1, § 5 ust. 1 ww. Rozporządzenia lub 

posiada świadectwo dojrzałości i tytuł zawodowy trenera lub instruktora w określonej 

dyscyplinie sportu, uzyskany zgodnie z przepisami w sprawie kwalifikacji, stopni i 

tytułów zawodowych w dziedzinie kultury fizycznej oraz szczegółowych zasad i trybu 

ich uzyskiwania, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne;   

b) posiadającą doświadczenie w pracy z młodzieżą w Ośrodkach Kuratorskich, 

Zakładach Poprawczych lub w Schroniskach dla Nieletnich lub  poradniach 

psychologiczno-pedagogicznych – przez okres minimum 3 miesięcy;  

c) nie karaną i względem której nie toczy się postępowanie karne lub karne 

skarbowe. 

5) Z zakresu chemii 1 osobę: 

a) z uprawnieniami pedagogicznymi określonymi w § 2 pkt 2) rozporządzenia Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 01 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji 

wymaganych od nauczycieli (t. j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1575), która ukończyła studia 

magisterskie na kierunku chemii lub studia magisterskie o których mowa w § 3 

ust. 1 ww. Rozporządzenia, posiadająca co najmniej dwuletnie doświadczenie 
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dydaktyczne w nauczaniu chemii w szkołach podstawowych, gimnazjach lub szkołach 

ponadgimnazjalnych;   

b) posiadającymi doświadczenie w pracy z młodzieżą w Ośrodkach Kuratorskich, 

Zakładach Poprawczych lub w Schroniskach dla Nieletnich lub  poradniach 

psychologiczno-pedagogicznych – przez okres minimum 3 miesięcy;  

c) nie karanymi i względem której nie toczy się postępowanie karne lub karne 

skarbowe. 

6) Z zakresu zajęć wychowawczych 2 osobami:  

a)  będącymi kuratorami sądowymi zawodowymi bądź społecznymi w sprawach 

rodzinnych i nieletnich, posiadającymi co najmniej 6-miesięczne doświadczenie jako 

zawodowy kurator sądowy lub społeczny kurator sądowy w sprawach rodzinnych i 

nieletnich; 

b) posiadającymi doświadczenie w pracy z młodzieżą w Ośrodkach Kuratorskich, 

Zakładach Poprawczych lub w Schroniskach dla Nieletnich lub  poradniach 

psychologiczno-pedagogicznych – przez okres minimum 3 miesięcy;  

c) nie karanymi i względem których nie toczy się postępowanie karne lub karne 

skarbowe.  

7) Z zakresu psychoterapii i psychoedukacji 1 osobę: 

a) posiadającą co najmniej studia magisterskie w zakresie  psychologii; 

b) posiadającą doświadczenie w pracy z grupą młodzieży w wieku od 13 roku życia 

do 18 roku; 

c) posiadają doświadczenie w pracy z młodzieżą w Ośrodkach Kuratorskich, 

Zakładach Poprawczych w Schroniskach dla Nieletnich lub  w poradniach 

psychologiczno-pedagogicznych – przez okres minimum 3 miesięcy;  

d) nie karaną i względem której nie toczy się postępowanie karne lub karne 

skarbowe.  

8) Z zakresu socjoterapii 1 osobę: 

a) z uprawnieniami pedagogicznymi określonymi w § 2 pkt 2) rozporządzenia Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 01 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji 

wymaganych od nauczycieli (t. j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1575), która ukończyła studia 

wyższe w zakresie resocjalizacji lub socjoterapii lub ukończyła: zakład 

kształcenia nauczycieli w specjalności resocjalizacja lub socjoterapia lub studia 

wyższe na dowolnym kierunku (specjalności) i studia podyplomowe lub kurs 

kwalifikacyjny w zakresie resocjalizacji lub socjoterapii oraz posiada 

przygotowanie pedagogiczne, lub zakład kształcenia nauczycieli w dowolnej 

specjalności i kurs kwalifikacyjny w zakresie resocjalizacji lub socjoterapii,     

b) posiadającymi doświadczenie w pracy z młodzieżą w Ośrodkach Kuratorskich, 

Zakładach Poprawczych lub w Schroniskach dla Nieletnich lub  poradniach 

psychologiczno-pedagogicznych – przez okres minimum 3 miesięcy;  
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c) nie karanymi i względem której nie toczy się postępowanie karne lub karne 

skarbowe. 

 
ZADANIE NR 4 

 
1) Z zakresu matematyki 1 osobę: 

a) z uprawnieniami pedagogicznymi określonymi w § 2 pkt 2) rozporządzenia Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 01 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji 

wymaganych od nauczycieli (t. j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1575), która ukończyła studia 

magisterskie na kierunku matematyki lub studia magisterskie o których mowa w 

§ 3 ust. 1 ww. Rozporządzenia, posiadająca co najmniej dwuletnie doświadczenie 

dydaktyczne w nauczaniu matematyki w szkołach podstawowych, gimnazjach lub 

szkołach ponadgimnazjalnych;  

b)  posiadającą doświadczenie w pracy z młodzieżą w Ośrodkach Kuratorskich, 

Zakładach Poprawczych lub w Schroniskach dla Nieletnich lub poradniach 

psychologiczno-pedagogicznych – przez okres minimum 3 miesięcy;  

c) nie karaną i względem której nie toczy się postępowanie karne lub karne 

skarbowe. 

2) Z zakresu języka polskiego 1 osobę: 

a) z uprawnieniami pedagogicznymi określonymi w § 2 pkt 2) rozporządzenia Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 01 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji 

wymaganych od nauczycieli (t. j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1575), która ukończyła studia 

magisterskie na kierunku filologii polskiej lub studia magisterskie o których 

mowa w § 3 ust. 1 ww. Rozporządzenia, posiadająca co najmniej dwuletnie 

doświadczenie dydaktyczne w nauczaniu języka polskiego w szkołach podstawowych, 

gimnazjach lub szkołach ponadgimnazjalnych;   

d) posiadającymi doświadczenie w pracy z młodzieżą w Ośrodkach Kuratorskich, 

Zakładach Poprawczych lub w Schroniskach dla Nieletnich lub poradniach 

psychologiczno-pedagogicznych – przez okres minimum 3 miesięcy;  

e) nie karanymi i względem której nie toczy się postępowanie karne lub karne 

skarbowe. 

3) Z zakresu wychowania fizycznego 1 osobę: 

a) z uprawnieniami pedagogicznymi określonymi w § 2 pkt 2) rozporządzenia Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 01 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji 

wymaganych od nauczycieli (t. j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1575), która ukończyła studia 

magisterskie na kierunku wychowanie fizyczne lub studia magisterskie o których 

mowa w § 3 ust. 1 ww. Rozporządzenia, posiadająca co najmniej dwuletnie 

doświadczenie dydaktyczne w nauczaniu wychowania fizycznego w szkołach 

podstawowych, gimnazjach lub szkołach ponadgimnazjalnych lub ma kwalifikacje 

wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela wychowania fizycznego w danym 

typie szkoły, określone w § 3 ust. 1, § 4 ust. 1, § 5 ust. 1 ww. Rozporządzenia lub 

posiada świadectwo dojrzałości i tytuł zawodowy trenera lub instruktora w określonej 
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dyscyplinie sportu, uzyskany zgodnie z przepisami w sprawie kwalifikacji, stopni i 

tytułów zawodowych w dziedzinie kultury fizycznej oraz szczegółowych zasad i trybu 

ich uzyskiwania, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne;   

b) posiadającą doświadczenie w pracy z młodzieżą w Ośrodkach Kuratorskich, 

Zakładach Poprawczych lub w Schroniskach dla Nieletnich lub  poradniach 

psychologiczno-pedagogicznych – przez okres minimum 3 miesięcy;  

c) nie karaną i względem której nie toczy się postępowanie karne lub karne 

skarbowe. 

4) Z zakresu chemii 1 osobę: 

a) z uprawnieniami pedagogicznymi określonymi w § 2 pkt 2) rozporządzenia Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 01 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji 

wymaganych od nauczycieli (t. j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1575), która ukończyła studia 

magisterskie na kierunku chemii lub studia magisterskie o których mowa w § 3 

ust. 1 ww. Rozporządzenia, posiadająca co najmniej dwuletnie doświadczenie 

dydaktyczne w nauczaniu chemii w szkołach podstawowych, gimnazjach lub szkołach 

ponadgimnazjalnych;   

b) posiadającymi doświadczenie w pracy z młodzieżą w Ośrodkach Kuratorskich, 

Zakładach Poprawczych lub w Schroniskach dla Nieletnich lub poradniach 

psychologiczno-pedagogicznych – przez okres minimum 3 miesięcy;  

c) nie karanymi i względem której nie toczy się postępowanie karne lub karne 

skarbowe. 

5) Z zakresu fizyki 1 osobę: 

a) z uprawnieniami pedagogicznymi określonymi w § 2 pkt 2) rozporządzenia Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 01 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji 

wymaganych od nauczycieli (t. j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1575), która ukończyła studia 

magisterskie na kierunku fizyki lub studia magisterskie o których mowa w § 3 ust. 

1 ww. Rozporządzenia, posiadająca co najmniej dwuletnie doświadczenie 

dydaktyczne w nauczaniu fizyki w szkołach podstawowych, gimnazjach lub szkołach 

ponadgimnazjalnych;  

b) posiadającą doświadczenie w pracy z młodzieżą w Ośrodkach Kuratorskich, 

Zakładach Poprawczych lub w Schroniskach dla Nieletnich lub poradniach 

psychologiczno-pedagogicznych – przez okres minimum 3 miesięcy;  

c) nie karaną i względem której nie toczy się postępowanie karne lub karne 

skarbowe. 

6) Z zakresu zajęć wychowawczych 2 osobami:  

a)  będącymi kuratorami sądowymi zawodowymi bądź społecznymi w sprawach 

rodzinnych i nieletnich, posiadającymi co najmniej 6-miesięczne doświadczenie jako 

zawodowy kurator sądowy lub społeczny kurator sądowy w sprawach rodzinnych i 

nieletnich; 
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b) posiadającymi doświadczenie w pracy z młodzieżą w Ośrodkach Kuratorskich, 

Zakładach Poprawczych lub w Schroniskach dla Nieletnich lub  poradniach 

psychologiczno-pedagogicznych – przez okres minimum 3 miesięcy;  

c) nie karanymi i względem których nie toczy się postępowanie karne lub karne 

skarbowe.  

7) Z zakresu psychoterapii i psychoedukacji 1 osobę: 

a) posiadającą co najmniej studia magisterskie w zakresie  psychologii; 

b) posiadającą doświadczenie w pracy z grupą młodzieży w wieku od 13 roku życia 

do 18 roku; 

c) posiadają doświadczenie w pracy z młodzieżą w Ośrodkach Kuratorskich, 

Zakładach Poprawczych lub w Schroniskach dla Nieletnich lub poradniach 

psychologiczno-pedagogicznych – przez okres minimum 3 miesięcy;  

d) nie karaną i względem której nie toczy się postępowanie karne lub karne 

skarbowe.  

 
ZADANIE NR 5 

 
1) Z zakresu wychowania fizycznego 1 osobę: 

a) z uprawnieniami pedagogicznymi określonymi w § 2 pkt 2) rozporządzenia Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 01 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji 

wymaganych od nauczycieli (t. j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1575), która ukończyła studia 

magisterskie na kierunku wychowanie fizyczne lub studia magisterskie o których 

mowa w § 3 ust. 1 ww. Rozporządzenia, posiadająca co najmniej dwuletnie 

doświadczenie dydaktyczne w nauczaniu wychowania fizycznego w szkołach 

podstawowych, gimnazjach lub szkołach ponadgimnazjalnych lub ma kwalifikacje 

wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela wychowania fizycznego w danym 

typie szkoły, określone w § 3 ust. 1, § 4 ust. 1, § 5 ust. 1 ww. Rozporządzenia lub 

posiada świadectwo dojrzałości i tytuł zawodowy trenera lub instruktora w określonej 

dyscyplinie sportu, uzyskany zgodnie z przepisami w sprawie kwalifikacji, stopni i 

tytułów zawodowych w dziedzinie kultury fizycznej oraz szczegółowych zasad i trybu 

ich uzyskiwania, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne;   

b) posiadającą doświadczenie w pracy z młodzieżą w Ośrodkach Kuratorskich, 

Zakładach Poprawczych lub w Schroniskach dla Nieletnich lub poradniach 

psychologiczno-pedagogicznych – przez okres minimum 3 miesięcy;  

c) nie karaną i względem której nie toczy się postępowanie karne lub karne 

skarbowe. 

2) Z zakresu języka angielskiego 1 osobę: 

a) z uprawnieniami pedagogicznymi określonymi w § 2 pkt 2) rozporządzenia Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 01 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji 

wymaganych od nauczycieli (t. j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1575), która ukończyła studia 

magisterskie na kierunku filologii angielskiej lub lingwistyki stosowanej w 

zakresie języka angielskiego lub posiada studia wyższe w kraju w którym 
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językiem urzędowym jest język angielski, posiadającą co najmniej dwuletnie 

doświadczenie dydaktyczne w nauczaniu języka angielskiego w szkołach 

podstawowych, gimnazjach lub szkołach ponadgimnazjalnych;   

b) posiadającymi doświadczenie w pracy z młodzieżą w Ośrodkach Kuratorskich, 

Zakładach Poprawczych lub w Schroniskach dla Nieletnich lub poradniach 

psychologiczno-pedagogicznych – przez okres minimum 3 miesięcy;  

c) nie karanymi i względem której nie toczy się postępowanie karne lub karne 

skarbowe. 

3) Z zakresu matematyki 1 osobę: 

a) z uprawnieniami pedagogicznymi określonymi w § 2 pkt 2) rozporządzenia Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 01 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji 

wymaganych od nauczycieli (t. j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1575), która ukończyła studia 

magisterskie na kierunku matematyki lub studia magisterskie o których mowa w 

§ 3 ust. 1 ww. Rozporządzenia, posiadająca co najmniej dwuletnie doświadczenie 

dydaktyczne w nauczaniu matematyki w szkołach podstawowych, gimnazjach lub 

szkołach ponadgimnazjalnych;  

b) posiadającą doświadczenie w pracy z młodzieżą w Ośrodkach Kuratorskich, 

Zakładach Poprawczych lub w Schroniskach dla Nieletnich lub poradniach 

psychologiczno-pedagogicznych  – przez okres minimum 3 miesięcy;  

c) nie karaną i względem której nie toczy się postępowanie karne lub karne 

skarbowe.  

4) Z zakresu zajęć wychowawczych 2 osobami:  

a)  będącymi kuratorami sądowymi zawodowymi bądź społecznymi w sprawach 

rodzinnych i nieletnich, posiadającymi co najmniej 6-miesięczne doświadczenie jako 

zawodowy kurator sądowy lub społeczny kurator sądowy w sprawach rodzinnych i 

nieletnich; 

b) posiadającymi doświadczenie w pracy z młodzieżą w Ośrodkach Kuratorskich, 

Zakładach Poprawczych lub w Schroniskach dla Nieletnich lub poradniach 

psychologiczno-pedagogicznych – przez okres minimum 3 miesięcy;  

c) nie karanymi i względem których nie toczy się postępowanie karne lub karne 

skarbowe.  

5)  Z zakresu psychoterapii i psychoedukacji 1 osobę: 

a)  posiadającą co najmniej studia magisterskie w zakresie  psychologii; 

b) posiadającą doświadczenie w pracy z grupą młodzieży w wieku od 13 roku życia 

do 18 roku; 

c) posiadają doświadczenie w pracy z młodzieżą w Ośrodkach Kuratorskich, 

Zakładach Poprawczych lub w Schroniskach dla Nieletnich lub poradniach 

psychologiczno-pedagogicznych  – przez okres minimum 3 miesięcy;  

d) nie karaną i względem której nie toczy się postępowanie karne lub karne 

skarbowe.  



21 

 

6)  Z zakresu socjoterapii 1 osobę: 

a)  z uprawnieniami pedagogicznymi określonymi w § 2 pkt 2) rozporządzenia Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 01 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji 

wymaganych od nauczycieli (t. j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1575), która ukończyła studia 

wyższe w zakresie resocjalizacji lub socjoterapii lub ukończyła: zakład 

kształcenia nauczycieli w specjalności resocjalizacja lub socjoterapia lub studia 

wyższe na dowolnym kierunku (specjalności) i studia podyplomowe lub kurs 

kwalifikacyjny w zakresie resocjalizacji lub socjoterapii oraz posiada 

przygotowanie pedagogiczne, lub zakład kształcenia nauczycieli w dowolnej 

specjalności i kurs kwalifikacyjny w zakresie resocjalizacji lub socjoterapii,     

b) posiadającymi doświadczenie w pracy z młodzieżą w Ośrodkach Kuratorskich, 

Zakładach Poprawczych lub w Schroniskach dla Nieletnich lub poradniach 

psychologiczno-pedagogicznych – przez okres minimum 3 miesięcy;  

c) nie karanymi i względem której nie toczy się postępowanie karne lub karne 

skarbowe. 

3) Zamawiający może, na każdym etapie postępowania uznać, że wykonawca nie posiada 

wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych 

wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze może mieć negatywny wpływ na realizację 

zamówienia.  

4) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w § 5 ust. 1  pkt. 

2 lit c) niniejszej s.i.w.z., w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego 

zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji 

finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących 

go z nim stosunków prawnych. 

5) Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowana sytuacja” o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 4) 

niniejszej s.i.w.z. wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy:  

a) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, udowodni 

Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 

podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu 

do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia;  

b) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne 

lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez 

Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą 

wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13) do pkt 

23) ustawy oraz art. 24 ust. 1 oraz ust 5 pkt 1) oraz pkt 5) do pkt 8). 

6) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy 

ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

Pełnomocnictwo w formie pisemnej (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem 

przez notariusza) należy dołączyć do oferty. 
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7) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w zakresie 

warunku: 

a)  określonego w § 5 ust. 1 pkt 2) lit. c) AD. 1 musi spełniać SAMODZIELNIE co najmniej 

jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; 

b) brak podstaw do wykluczenia z postepowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w 

okolicznościach, o których mowa powyżej w § 5 ust. 1 ppkt. 1, tj. o których mowa w art. 24 ust. 

1 pkt 12) – 23) oraz ust. 5 pkt 1) oraz pkt 5) do pkt 8) ustawy, musi zostać wykazany przez 

każdego z Wykonawców. 

2. Z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego Zamawiający wykluczy 

Wykonawcę który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku 

podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12) – 23) lub nie wykazał braku podstaw 

wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1) oraz pkt 5) do pkt 8) ustawy tj. w zakresie tego 

ostatniego przepisu, Zamawiający wykluczy Wykonawcę:   

1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu 

restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub 

sąd zasądził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 roku – 

Prawo restrukturyzacyjne 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 

zasądził likwidację jego majątku, w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku – 

Prawo upadłościowe;  

2) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom 

pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę 

aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3 000.00 złotych;  

3) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki 

jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo – 

akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w pkt. 5 powyżej;  

4) wobec, którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszenie obowiązków 

wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o 

zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3 000.00 

złotych; 

5) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków 

dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy, chyba że 

wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w 

sprawie spłaty tych należności. 
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§ 6. 

 WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA 

UWAGA: Zamawiający informuje, że na podstawie art. 24aa ustawy najpierw dokona oceny 

ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako 

najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 

postępowaniu.  

    Zamawiający udzieli zamówienia publicznego Wykonawcy, którego oferta w toku 

oceny ofert nie zostanie odrzucona i zostanie uznana za najkorzystniejszą, tzn. 

otrzyma największą liczbę punków na podstawie kryteriów opisanych w § 13. Jeżeli 

jednak Wykonawca o którym mowa w zdaniu 2 uchyla się od zawarcia umowy 

Zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki 

udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród 

pozostałych ofert, w celu zawarcia z nim Umowy. Zamawiający przy tym wskazuje, że 

przez sformułowanie, „złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert”, 

rozumie ofertę kolejną w rankingu i oświadcza, że w sytuacji, o której mowa w zdaniu 

poprzednim Zamawiający nie pozycjonuje ponownie ofert.     

 
1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz 

wykazania braku podstaw do wykluczenia, Zamawiający żąda, aby każdy Wykonawca złożył wraz 

z ofertą następujące dokumenty i oświadczenia: 

1)  aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie w zakresie wskazanym w Załączniku nr 4 do 

s.i.w.z. Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że 

Wykonawca nie podleganiu wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w 

postępowaniu (w załączeniu wzór formularza do ewentualnego wykorzystania - załącznik nr 

4 do s.i.w.z.); 

2)  w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, o 

którym mowa w pkt 1 ust. 1 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o 

zamówienie. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 1 ust. 1 ma potwierdzić spełnienie warunków 

udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia; 

3) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 

istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje się na 

ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu, składa również Oświadczenie, o którym mowa 

w pkt. 1 ust. 1 dotyczące tych podmiotów; 

4)  Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom, w 

celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu   

składa Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 1 ust. 1 dotyczące tych podwykonawców; 

5) Wykonawca, który w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w 

stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamowienia lub jego części, polega 

na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezaleznie od charakteru 

prawnego łączących go z nim stosunków prawnych, zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą 



24 

 

zobowiązanie tych podmiotów do oodania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na 

potrzeby realizacji zamówienia.  

2. Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie 

internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, jest zobowiązany do 

przekazania Zamawiającemu oświadczenia 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 publicznego 

(w załączeniu wzór formularza do ewentualnego wykorzystania – załącznik nr 6 do s.i.w.z). 

3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została 

najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie, aktualnych 

na dzień złożenia, następujących oświadczeń i dokumentów potwierdzających okoliczności, 

o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13) – 22) oraz ust. 5 pkt 1), 5) – 8) ustawy p.z.p. względem 

Wykonawcy, ewentualnych podwykonawców oraz podmiotów, na których zdolnościach lub 

sytuacji polega Wykonawca: 

a. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, [na dowód 

okolicznosci, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy];  

b. 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, [na dowód okolicznosci, o których mowa w art. 24 ust. 5 

pkt 8) ustawy];  

c. 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 [na dowód 

okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 8) ustawy]; 

d. 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 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 
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(zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do s.i.w.z.) , [na dowód okoliczności, o 

których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15) oraz art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy]; 

e. oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego 

zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 

8 do s.i.w.z. [na dowód okolicznosci, o których mowa w art. 24 ust.1  pkt 22) ustawy]; 

f. oświadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za 

wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez 

zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5) i 6) ustawy zgodnie ze wzorem stanowiącym 

załącznik nr 9 do s.i.w.z. [na dowód okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 5) i pkt 6) 

w zakresie kary mograniczenia wolnosci lub grzywny]; 

g. oświadczenia wykonawcy, że nie wydano wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o 

naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub 

przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą 

niż 3 000.00 zł zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 10 do s.i.w.z. [na dowód 

okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 7)]; 

h. oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których 

mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 716) (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 11 do s.i.w.z.) [na dowód 

okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 8)]; 

i.  wykazu wykonanych usług, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, w okresie 3 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 (sporządzonego zgodnie z 

załącznikiem nr 12 do s.i.w.z.)  oraz załączenia dowodów określających czy te usługi zostały 

wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są:     

a) referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były 

wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane;  

b) oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze 

Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów, o których mowa powyżej. Jeżeli 

Wykonawca składa oświadczenie, zobowiązany jest podać przyczyny braku możliwości 

uzyskania poświadczenia.  

c)  w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne 

dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 

3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

d) dokumentów dotyczących podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku istnienia wobec 

nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje 

się na jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu – jeżeli wykonawca polega na 

zasobach podmiotu trzeciego. 
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4.  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 3  lit. a – c składa dokument lub dokumenty wystawione 

w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,   

b) nie zalega z opłaceniem 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.  

5. Dokumenty, o których mowa powyżej w ust. 4 lit. a) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 

miesięcy ptrzed upływem terminu składania ofert, zaś dokumenty, o których mowa w ust. 4 lit. b) 

powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy ptrzed upływem terminu składania ofert. 

6. 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 

ust. 4 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 ze względu na siedzibę lub 

miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Terminy określone w ust. 5 

stosuje się.  

7.  W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może: 

a)  jeżeli wątpliwość dotyczy dokumentu, o którym mowa w ust. 4 – zwrócić się do właściwych 

organów odpwoiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub 

miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy; 

b)  jeżeli wątpliwość dotyczy dokumentu, o  którym mowa w ust. 6 – do właściwych organów kraju, 

któym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych 

informacji dotyczących tego dokumentu.  

8. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie 

zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia 

wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają 

wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowania, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy 

do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia 

aktualnych oświadczeń lub dokumentów (art. 26 ust. 2f ustawy p.z.p.). 

9. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytacji innych 

podmiotów na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy p.z.p., przedstawienia w odniesieniu 

do tych podmiotów dokumetnów wymienionych w § 6 ust. 3 lit. a do h s.i.w.z. 

10. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt. 1, oświadczeń lub 

dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy p.z.p., lub 

innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub 

dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego 
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wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do 

udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, 

uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo 

konieczne byłoby unieważnienie postępowania (art. 26 ust. 3 ustawy p.z.p.).  

11. Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe 

pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, 

chyba, że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby 

unieważnienie postępowania (art. 26 ust. 3a ustawy p.z.p.). 

12. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu wskazanym w ust. 19, dotyczące Wykonawcy i 

innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach 

określonych w art. 22a ustawy p.z.p. oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.  

13.  Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu wskazanym w ust. 19, inne niż oświadczenia, o 

których mowa w ust. 12, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z 

oryginałem.   

14. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na ótrego 

zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówieniapublicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich 

dotyczą.  

15. Poświadczenie za zgodnośc z oryginałem nastepuje w formie pisemnej.  

16. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu wskazanym w pkt 19, innych niż oświadczenia, 

wyłacznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej 

prawdziwości.  

17. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski. 

18. W zakresie nieuregulowanym s.i.w.z. zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra 

Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 

Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U z 2016 r., poz. 

1126).  

§ 7.   

INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI 

ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB 

UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują 

pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem, że forma pisemna pod rygorem 

nieważności wymagana jest dla niżej wymienionych czynności: 

a.  złożenie Oferty;  

b.  zmiana Oferty;  

c.  powiadomienie Zamawiającego o wycofaniu złożonej przez Wykonawcę Oferty. 

Dla ww. czynności Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie ich w postaci elektronicznej, 

podpisanej własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.  
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Zamawiający niezwłocznie potwierdzi fakt otrzymania oświadczenia, wniosku, zawiadomienia oraz 

informacji, przekazanego przez Wykonawcę faksem lub drogą elektroniczną, na żądanie 

Wykonawcy.   

2. Skutek doręczenia oświadczeń, wniosków, zawiadomień, wezwań i innych informacji 

kierowanych do Wykonawcy przez Zamawiającego: 

A. droga faksowa -  Zamawiający żąda od ich adresata niezwłocznego potwierdzenia faktu ich 

otrzymania. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, 

Zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu podany przez 

Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią 

pisma.  

B. poczta elektroniczna - fakt wprowadzenia wiadomości do serwera Wykonawcy w jest 

równoznaczny z doręczeniem wiadomości, bez konieczności otrzymania potwierdzenia 

otrzymania wiadomości.  

UWAGA: Wykonawca jest zobowiązany od chwili złożenia oferty do dnia podpisania umowy do 

niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego o faksu/awarii serwera oraz wskaże drogę 

komunikacji na czas awarii, jak również udowodni okoliczności, na które powołuje się.   

3. Każdy z Wykonawców może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o udzielenie wyjaśnień 

dotyczących treści s.i.w.z. Zapytanie należy przekazać do Zamawiającego z wyraźnym 

zaznaczeniem "ZAPYTANIE” do postępowania na „Świadczenie usług edukacyjnych – LWZP-

2401-4/18.” Za nieprawidłowo oznaczone zapytanie Zamawiający nie odpowiada.  

4. Wyjaśnienie zostanie udzielone przez Zamawiającego niezwłocznie, jednak nie później niż na  

2 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści 

s.i.w.z. wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa 

wyznaczonego terminu składania ofert.  

5. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści s.i.w.z. wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym 

mowa w ust. 4, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo 

pozostawić wniosek bez rozpatrywania.  

6. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa 

w ust. 4 i 5.   

7. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami (bez podania źródła zapytania) Zamawiający zamieści na 

stronie internetowej w miejscu udostępnienia s.i.w.z.   

8. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania wykonawców celem wyjaśnienia treści s.i.w.z.  

9. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający w każdym czasie, przed terminem składania ofert 

może zmienić treść s.i.w.z.  

10.  Każdą zmianię s.i.w.z. Zamawiający zamieści na stronie internetowej w miejscu udostępnienia 

s.i.w.z.   

11. W przypadku, gdy w związku ze zmianą treści s.i.w.z. nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia 

o zamówieniu będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający 

przedłuży termin składania ofert. W takiej sytuacji wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy i 

Zamawiającego będą podlegały nowemu terminowi, z zastrzeżeniem ust. 6.   



29 

 

12. Zamawiający informację o przedłużeniu terminu składania ofert Wykonawcom zamieści na stronie 

internetowej w miejscu udostępnienia s.i.w.z.  

13. Jeżeli zmiana treści s.i.w.z. spowoduje zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający dokona 

zmiany ogłoszenia o zamówieniu w sposób określony w art. 38 ust. 4a pkt 1 ustawy.  

14. Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest:  

P. Katarzyna Kwiatkowska 

nr faksu: (81) 46 48 879. 

adres poczty elektronicznej: katarzyna.kwiatkowska@lublin-wschod.sr.gov.pl  

 
UWAGA: Na wniosek Wykonawcy zawierający prośbę o przesłanie s.i.w.z. w wersji 

edytowalnej oraz adres e - mail Wykonawcy, na który s.i.w.z. ma być wysłana – 

Zamawiający prześle s.i.w.z. w edytowalnej wersji elektronicznej. Jednakże na Wykonawcy 

ciąży obowiązek weryfikacji zgodności wersji edytowalnej z wersja nieedytowalną 

opublikowana przez Zamawiającego zgodnie z § 1 ust. 11 

 
§ 8. 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 

a) ZADANIE NR 1 – 1 000.00 zł (słownie: jeden tysiąc zł 00/100); 

b) ZADANIE NR 2 – 1 000.00 zł (słownie: jeden tysiąc zł 00/100); 

c) ZADANIE NR 3 – 500.00 zł (słownie: pięćset zł 00/100); 

d) ZADANIE NR 4 – 500.00 zł (słownie: pięćset zł 00/100); 

e) ZADANIE NR 5 – 500.00 zł (słownie: pięćset zł 00/100). 

2. Każdy z Wykonawców ma obowiązek wnieść wadium przetargowe w wysokości sumy kwot 

wskazanych dla zadania, w którym Wykonawca przystępuje do postępowania. 

3. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 31 sierpnia 2018 r. do 

godziny 11:00.  

4. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą i może być wniesione w jednej lub kilku 

następujących formach: 

a) pieniądzu,  

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, 

z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 

c)  gwarancjach bankowych, 

d)  gwarancjach ubezpieczeniowych,    

e)  poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 

9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. z 2018 

r., poz. 110).  

5. Wadium w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy wskazany w § 1 

ust. 9 s.i.w.z.   

6. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie innej niż w pieniądzu, gwarancja lub 

poręczenie powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać 

następujące elementy:  

mailto:kkwiatkowska@lublin-wschod.sr.gov.pl
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1)  nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia - wszystkich Współwykonawców lub lidera konsorcjum, jeżeli jest 

upoważniony do wniesienia wadium w imieniu Współwykonawców), beneficjenta gwarancji 

(Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz 

wskazanie ich siedzib,  

2)  określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,  

3)  kwotę gwarancji,  

4)  termin ważności gwarancji, obejmujący co najmniej okres związania ofertą,  

5) bezwarunkowe zobowiązanie gwaranta do „zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne 

żądanie Zamawiającego w sytuacjach, gdy: 

a) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn 

leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 

okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a 

ust. 1, pełnomocnictw;  

b) lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co 

spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako 

najkorzystniejszej;  

c)  Wykonawca, którego ofertę wybrano: 

 -  odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych 

w ofercie; 

-  zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy (art. 46 ust. 5 ustawy).  

7.  Postanowienia ust. 6 stosuje się również do poręczeń, określonych w ust. 4 lit. b) i e).  

8. Na poleceniu przelewu powinien być umieszczony tytuł: „Wadium do przetargu nr LWZP-2401-4/18 

– dotyczy zadania nr …………….”  

9. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w 

pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne wówczas, gdy 

bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem 

terminu składania ofert (tj. przed datą i godziną wyznaczoną do składania ofert). W wymienionym 

przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu zleconego przez Wykonawcę lub 

dokumentu poświadczającego dokonanie przelewu jest warunkiem niewystarczającym do 

stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę. 

10. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, do oferty należy załączyć w 

oddzielnej koszulce czy kopercie dokument gwarancji lub poręczenia (nie zszywać z ofertą) albo 

złożyć dokument gwarancyjny w kasie Sądu - pok. nr 113 (ul. Kard. S. Wyszyńskiego 18; 21-040 

Świdnik) do dnia 31 sierpnia 2018 r. do godziny 11:00. Zamawiający zaleca składanie gwarancji lub 

poręczeń w formie oryginału. Zamawiający wymaga złożenia oryginału gwarancji lub oryginału 

poręczenia w zakresie wniesienia wadium w przypadku, gdy pozostawienie oryginału w posiadaniu 

Wykonawcy może uniemożliwić Zamawiającemu dochodzenie roszczeń przysługujących z 

gwarancji/poręczenia oraz jeżeli stwarza to zagrożenie wygaśnięcia/odwołania/bezskuteczności 
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ustanowionego w ten sposób zabezpieczenia interesu Zamawiającego. W innym przypadku 

wystarczająca jest kopia dokumentu poświadczona (potwierdzona) za zgodność z oryginałem przez 

osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.  

11. W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej zaleca się, aby dokument potwierdzający 

dokonanie przelewu został załączony do oferty.  

12. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium w terminie lub wniesie wadium w sposób 

nieprawidłowy, zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy).  

13. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed 

upływem terminu składania ofert.  

14. Zamawiający zwróci wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza 

niezwłocznie po zawarciu umowy. 

15. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 

najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została 

wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 16.  

16. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami w przypadku wystąpienia okoliczności, o których 

mowa w art. 46 ust. 4a ustawy, tzn. jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa 

w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 

25a ust. 1, pełnomocnictw, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 

2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako 

najkorzystniejszej.  

17. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócił wadium 

na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została 

wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez 

Zamawiającego.  

18. Zgodnie z art. 46 ust. 5 ustawy, Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli 

Wykonawca, którego oferta została wybrana:  

a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w 

ofercie;  

b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy. 

§ 9. 

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Termin, do którego Wykonawcy będą związani złożoną ofertą ustala się na 30 dni licząc od dnia 

upływu ostatecznego terminu do składania ofert. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz 

z upływem terminu składania ofert.  

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, 

z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, 

zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, 

nie dłuższy niż 60 dni. 
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3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem 

okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na 

przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest 

po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia 

dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

4. Odmowa wyrażenia zgody lub brak zgody Wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą: 

a)  powoduje odrzucenie oferty danego Wykonawcy przez Zamawiającego, 

b)  nie powoduje utraty wadium.  

§ 10. 

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Oferta winna być sporządzona w formie pisemnej, w języku polskim. Zamawiający nie wyraża zgody 

na złożenie oferty w postaci elektronicznej, opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym 

weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.  

2. Na potrzeby oceny ofert wg. tzw. procedury odwróconej oferta musi zawierać:  

a) wypełniony Formularz Ofertowy [w załączeniu wzór formularza do ewentualnego 

wykorzystania – załącznik nr 2 do s.i.w.z.], 

b) wypełniony Formularz Cenowy [w załączeniu wzór formularza do ewentualnego 

wykorzystania – załącznik nr 3 do s.i.w.z.], 

c) wypełniony Formularz Doświadczenie w zakresie usług” [w załączeniu wzór formularza do 

ewentualnego wykorzystania załącznik nr 14 do s.i.w.z.] wraz z dowodami realizacji 

wykazanych w tym Formularzu usług – jeżeli Wykonawca ma wolę wykazania 

doświadczenia, o którym mowa w § 13 ust. 2 Ad Lp. 2 tj. w zakresie kryteriów oceny ofert,  

d) oświadczenia i dokumenty, o których mowa w § 6 ust. 1 [UWAGA: NIE NALEŻY SKŁADAĆ 

DOKUMENTÓW, O KTÓRYCH MOWA W § 6 UST. 2 ORAZ UST. 3 NA ETAPIE SKŁADANIA 

OFERT], 

e) w przypadku Wykonawców działających przez pełnomocnika – pełnomocnictwo, o którym 

mowa w ust. 5 lit. b), 

f) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – dokument 

stwierdzający ustanowienie przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie 

pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia 

publicznego albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego (uwaga: w przypadku spółki cywilnej, wspólników tej spółki uznaje się za 

wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia), 

f) dokumenty dotyczące wadium zgodnie z postanowieniami § 8 s.i.w.z. 

3. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści s.i.w.z. Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy 

przekazanych przez Zamawiającego. Wykonawca może sporządzić ofertę wraz z załącznikami na 

własnych formularzach pod warunkiem, że co do treści będą one tożsame jak formularze 

opracowane przez Zamawiającego.        

4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na dane zadanie. Zamawiający dopuszcza złożenie 

przez jednego Wykonawcę ofert na każde z pięciu zadań.   



33 

 

5. Oferta i załączniki do oferty muszą być podpisane przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania 

Wykonawcy i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty lub osobę/y 

upoważnioną/e do składania takich oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Zamawiający uznaje, 

że podpisem jest: złożony własnoręcznie znak, z którego można odczytać imię i nazwisko 

podpisującego, a jeżeli ten znak jest nieczytelny lub nie zawiera pełnego imienia i nazwiska 

to znak musi być uzupełniony napisem (np. w formie pieczęci), z którego można odczytać 

imię i nazwisko podpisującego.  

a) poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający 

identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za 

zgodność z oryginałem); 

b) w przypadku podpisywania oferty lub poświadczania za zgodność z oryginałem kopii 

dokumentów przez osobę/y inną/e niż uprawniona/e do reprezentowania Wykonawcy i 

zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty, należy do oferty dołączyć 

stosowne pełnomocnictwo, z którego wynika upoważnienie do dokonywania tych 

czynności (tj. do podpisania oferty lub/i składania oświadczeń wiedzy w imieniu 

Wykonawcy). Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub 

poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii przez notariusza; 

c) Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli pełnomocnictw lub 

którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo 

ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie 

postępowania.  

6. Zamawiający może żądać, w wyznaczonym przez siebie terminie wyjaśnień dotyczących złożonej 

oferty.   

7. Zamawiający zaleca, aby każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była 

ponumerowana kolejnymi numerami.  

8. Zamawiający zaleca, aby oferta wraz z załącznikami była zestawiona w sposób uniemożliwiający jej 

samoistną dekompletację (bez udziału osób trzecich) oraz uniemożliwiający zmianę jej zawartości 

bez widocznych śladów naruszenia.  

9. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty (w tym w załącznikach do oferty) muszą być 

parafowane (lub podpisane) własnoręcznie przez osobę(y) podpisując(ą)e ofertę. Parafka (podpis) 

winna być naniesiona w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką 

osoby sporządzającej parafkę).   

10. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie. 

Koperta powinna być zaadresowana na Zamawiającego z dopiskiem: 

 "OFERTA W POSTĘPOWANIU NA ŚWIDACZENIE USŁUG EDUKACYJNYCH – ZADANIE 

NR …………………………….* 

- SPRAWA: LWZP-2401-4/18 

NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 31 SIERPNIA 2018 r. GODZINA 11:15” 

lub w inny sposób wyraźnie odróżniający ją spośród innej korespondencji.  

Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z ww. opisem ponosi Wykonawca.  
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11. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w związku z art. 96 ust. 3 ustawy oferty składane w 

postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia na 

wniosek Wykonawcy (złożony zgodnie z formą porozumiewania się określoną w § 7 s.i.w.z.), z 

wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, 

że nie mogą one być udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa. 

12.  Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 419 ze zm.) rozumie się nieujawnione 

do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa 

lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął 

niezbędne działania w celu zachowania ich poufności najpóźniej niż w terminie składania ofert, z 

zastrzeżeniem ust. 15 zd.1. 

13. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez 

Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica 

przedsiębiorstwa” lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak 

jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, 

że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne 

bez zastrzeżeń.  

14. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ww. ustawy  

będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z dnia 20 

października 2005 r. (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem. 

15. Wykonawca zastrzegając określone informacje jako zastrzeżone ma obowiązek wykazania, że 

zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec 

informacji dotyczących: ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków 

płatności zawartych w ofercie.  

16. Udostępnieniu podlega protokół wraz z załącznikami. Załączniki do protokołu mogą być 

udostępniane po dokonaniu przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty lub 

unieważnieniu postępowania, z tym że oferty są jawne od chwili ich otwarcia.  

17. Udostępnianie protokołu oraz załączników do protokołu odbywać się będzie na wniosek osoby 

zainteresowanej na zasadach określonych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 

lipca  2016 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (t. j. Dz. U. z 

2016 r. poz. 1128).  

18. Wykonawca może zmienić ofertę przed upływem terminu do składania ofert. Zmiany do złożonej 

oferty muszą zostać złożone w opakowaniu dodatkowo oznaczonym słowem „ZMIANA”.  

19. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę składając odpowiednie 

oświadczenie w opakowaniu dodatkowo oznaczonym napisem „WYCOFANIE”. Do wniosku o 

wycofanie oferty musi być dołączony dokument uprawniający oferenta do występowania w obrocie 

prawnym, a wniosek musi być podpisany przez osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań w 

imieniu wnioskodawcy. Zamawiający dokona otwarcia oferty i ujawni informacje, zgodnie z § 11 ust. 
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9 s.i.w.z. w przypadku wystąpienia wątpliwości podczas otwarcia ofert, co do prawidłowego złożenia 

wniosku o wycofanie.   

20. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku ich 

oferta musi spełniać następujące wymagania:   

a) Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w 

postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu 

oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego;  

b) wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem;  

c) wypełniając Formularz Ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę”; 

w miejscu „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące konsorcjum/członków 

konsorcjum, a nie pełnomocnika konsorcjum;  

d) Wykonawcy składający ofertę wspólną przed podpisaniem umowy powinni przedstawić 

Zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę, zawierającą, co najmniej: 

-   zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim 

zakresem realizację przedmiotu zamówienia,  

-   określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy, 

-  czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację  

zamówienia.   

21.  Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z udziałem w postępowaniu.  

§ 11. 

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

1. Oferty należy składać w Biurze Podawczym Sądu (Świdnik, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 18) albo 

przesłać na adres wskazany przez Zamawiającego w § 1 ust. 3 s.i.w.z.  

2. Termin składania ofert upływa dnia 31 sierpnia 2018 r. o godzinie 11:00.  

3. Oferty nadesłane pocztą będą zakwalifikowane do postępowania pod warunkiem dostarczenia ich 

do Sądu Rejonowego Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku nie później niż do dnia 31 

sierpnia 2018 r. do godziny 11:00 włącznie.  

4. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.   

5. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy. 

6. Otwarcie ofert jest jawne.  

7. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w Świdniku przy ul. Kard. S. 

Wyszyńskiego 18, sala konferencyjna – K005 w dniu 31 sierpnia 2018 r. o godzinie 11:15.  

8. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia w danym Zadaniu.   

9. Podczas otwarcia ofert do wiadomości zebranych odczytane zostaną co najmniej następujące 

informacje:  

a) nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana;  

b) informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków 

płatności zawartych w ofertach. 
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10. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieście na własnej stronie www.lublin-

wschod.sr.gov.pl informacje dotyczące: 

a.  kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;  

b.  firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;  

c. ceny, terminów wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach. 

12. Zamawiający oceni ważność ofert pod względem formalnym oraz przyjętego w s.i.w.z. kryterium 

oceny ofert na posiedzeniu niejawnym.  

§ 12. 

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

1. Do obliczenia ceny ofertowej brutto na dane zadanie stanowiącej podstawę wyboru oferty 

niezbędne jest wypełnienie Formularza Cenowego stanowiącego załącznik nr 3 do s.i.w.z. 

Wykonawca zobowiązany jest wypełnić ten formularz oraz dokonać obliczeń matematycznych 

zgodnie ze wskazówkami tam zawartymi.   

Zsumowaną wartość brutto (cena brutto oferty) oraz zsumowaną wartość netto (cena netto oferty) 

należy odpowiednio wpisać w punkcie 1 Formularza Ofertowego na dane zadanie (załącznik nr 2 do 

s.i.w.z.). Wyliczona przez Wykonawcę, zgodnie ze wskazówkami Zamawiającego cena oferty brutto 

brana będzie pod uwagę do porównania złożonych ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej. Cena ta 

będzie także maksymalną wartością Umowy na dane zadanie.  

Wyliczona przez Wykonawcę cena oferty musi obejmować wykonanie całości przedmiotu 

zamówienia zgodnie z wymaganiami zawartymi w s.i.w.z., zawierać wszelkie koszty związane z 

realizacją przedmiotu umowy. W cenie ofertowej powinny być ujęte wszystkie koszty konieczne do 

należytego wykonania usługi zgodnie z wymaganiami Zamawiającego opisanymi w s.i.w.z., a w 

szczególności w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym odpowiednio załącznik nr 1 do s.i.w.z. 

i dołączonym do s.i.w.z. wzorze Umowy stanowiącym odpowiednio załącznik nr 5 do s.i.w.z  

2. Poszczególne ceny, a także ostateczna cena oferty winny być wyrażone w polskich złotych,  

z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń  

w walutach obcych.   

UWAGA: 

Ceny należy zaokrąglać do pełnego grosza w taki sposób, że końcówki poniżej 0,5 grosza 

pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza – zgodnie z art. 106e 

ust. 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług  (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 

1221 ze zm.). 

3. Zamawiający poprawi w ofercie: 

a) oczywiste omyłki pisarskie, 

b) oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

 poprawek, 

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z s.i.w.z., niepowodujące istotnych zmian w treści 

oferty 

-   niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

4. Za oczywistą omyłkę rachunkową Zamawiający uzna w szczególności: 
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a) wszystkie omyłki popełnione przez Wykonawcę w działaniach arytmetycznych na liczbach  

z uwzględnieniem ich konsekwencji, 

b) omyłki polegające na rozbieżności w cenie oferty wpisanej liczbowo i słownie – przyjmując, za  

poprawny ten zapis, który wynika z poprawnie wykonanych działań arytmetycznych.  

5. W przypadku omyłek rachunkowych (tj. wadliwego wyniku działania arytmetycznego) podlegających 

poprawieniu, oczywistym dla Zamawiającego będzie, iż ceny jednostkowe netto zaoferowane przez 

Wykonawcę w złożonym Formularzu Cenowym zostały podane prawidłowo. Zamawiający dokonując 

poprawienia omyłek przyjmie, że prawidłowo podano ceny jednostkowe netto i poprawi pozostałe 

wartości liczbowe zgodnie ze sposobem obliczenia ceny oferty.   

6. W przypadku niezgodności pomiędzy ceną wpisaną w Formularzu Ofertowym, a ceną wynikającą z 

Formularza Cenowego, Zamawiający przyjmuje omyłkę, za omyłkę, o której mowa w ust. 3 lit 

c), a w konsekwencji za cenę oferty Zamawiający przyjmie cenę wynikającą z Formularza 

Cenowego.    

7. Jeżeli w postępowaniu zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku 

podatkowego Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie 

dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty 

doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić 

zgodnie z obowiązującymi przepisami.     

8. Wykonawca składając ofertę, zobowiązany jest poinformować Zamawiającego, czy wybór oferty 

będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę 

(rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania 

oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.  

§ 13. 

OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE 

OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty dla każdego z zadań odrębnie spośród ofert 

niepodlegających odrzuceniu Zamawiający będzie stosował takie same kryteria podane poniżej i ich 

znaczenie dla każdego z zadań. 

2. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, kierując się następującymi kryteriami: 

 
Lp. Kryterium Waga % 

1. Cena 

 
60% 

2. 

Doświadczenie zawodowe 

Wykonawcy z zakresu realizacji 

usług edukacyjnych na rzecz 

Ośrodków Kuratorskich, Zakładów 

Poprawczych czy też Schronisk 

40% 

 
Ad. Lp 1)  

1) Cena stanowi 60 % kryterium wyboru. Maksymalną liczbę punktów (60) otrzyma Wykonawca, 

który zaoferuje najniższą cenę.  
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Przy dokonywaniu oceny komisja przetargowa posłuży się następującym wzorem: 
                 Cn                                                 

C   =    ─── x 100 x 60 %   
           Co           

gdzie: 

C -  przyznane punkty  

Cn-  najniższa cena ofertowa (brutto) spośród wszystkich ofert podlegających ocenie 

Co-  cena oferty ocenianej (brutto) 

Ad. Lp 2)  

2) W kryterium „Doświadczenie zawodowe Wykonawcy z zakresu realizacji usług edukacyjnych na 

rzecz Ośrodków Kuratorskich, Zakładów Poprawczych czy też Schronisk”, zwanym dalej 

„Doświadczenie” Zamawiający dokona oceny oferty w oparciu o następujące zasady: 

Zamawiający oceni oferty w ww. kryterium w oparciu o następującą punktację: 

 
Lp. 

 
Liczba usług 

 
Liczba punktów 

 
1. 1 10 

 
2. 2 – 3 20 

 
3. 4 – 5 30 

 
4. Powyżej 6 40 

 

Zamawiający dokona oceny na podstawie załączonego do oferty odrębnego wykazu 

„Doświadczenie w zakresie usług” (załącznik nr 14 do s.i.w.z.) zawierającego usługi 

odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia tj. polegające na realizacji usług 

edukacyjnych na rzecz Ośrodków Kuratorskich, Zakładów Poprawczych czy też Schronisk o 

wartości brutto co najmniej 30 000.00 zł* (słownie: trzydzieści tysięcy zł 00/100) każda w okresie 

5 lat przed dniem złożenia ofert oraz dowodów potwierdzających, ze usługi zostały przez 

Wykonawcę wykonane. Do dowodów zastosowanie znajduje odpowiednio postanowienie § 6 

ust. 3 lit i).  

UWAGA 

Usługi powtórzone tj. usługi, które Wykonawca wyzkazał celem wykazania spełnienia 

warunków w postępowaniu nie będą brane przez Zamawiającego do oceny ofert. 

Jeżeli Wykonawca wykazał daną usługę w zakresie kryterium, a nie wykazał (także na skutek 

uzupełnienia) warunków udziału w postępowaniu, natomiast wykazana usługa i dowody na jej 

wykonanie stanowią o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu przez danego 

Wykonawcę, Zamawiający przyjmie daną usługę jako wykazaną na dowód spełnienia 

warunków w postępowaniu [interpretacja w celu nie wykluczania Wykonawców].  

Wykaz ani załączone do niego dowody potwierdzające, że usługi wyszczególnione w wykazie 

zostały wykonane należycie nie należą do dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 

ustawy, tym samym nie podlega przepisom art. 26 ust. 3 ustawy. 

Usługi wykazane w tym wykazie muszą stanowić usługi własne Wykonawcy składającego 

ofertę tj. muszą być wykonane samodzielnie przez Wykonawcę. 
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3. Oferta przedstawiająca najkorzystniejszy bilans ceny i kryterium doświadczenia zostanie wybrana 

jako oferta najkorzystniejsza, tj. oferta która wg wzoru: 

P = C + DU  

gdzie: 

P – suma punktów otrzymanych w kryterium CENA i kryterium DOŚWIADCZENIE, 

C – liczba punktów w kryterium CENA, 

DU – liczba punktów w kryterium DOŚWIADCZENIE  

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów . 

Maksymalna liczba punktów wynosi 100 pkt. 

4. W celu obliczenia punktów wyniki poszczególnych działań matematycznych będą zaokrąglane do 

dwóch miejsc po przecinku, lub z większą dokładnością, jeżeli przy zastosowaniu wymienionego 

zaokrąglenia nie występuje różnica w ilości przyznanych punktów.  

5. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących 

treści złożonej oferty.  

6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 

wymaganiom przedstawionym w Ogłoszeniu i została oceniona jako najkorzystniejsza w 

oparciu o podane kryteria wyboru.   

7. Jeżeli Wykonawca o którym mowa w ust. 6 uchyli się od zawarcia umowy lub nie wniesie 

wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może zbadać,  

czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, 

który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.  

8. W przypadku, gdy dwóch lub więcej Wykonawców uzyskało taką samą liczbę punktów, za 

najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone 

oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do 

złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.   

9. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu 

zamówienia zwraca się w formie pisemnej do Wykonawcy o udzielenie, w określonym terminie, 

wyjaśnień dotyczących elementów oferty, mających wpływ na wysokość ceny. 

10. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeśli dokonana ocena 

wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę  

w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

11. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.  

§ 14. 

INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 

WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA  

UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi 

Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:  

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres 

zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę 
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wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli 

są miejscami wykonywana 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, a w przypadkach, 

o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku spełniania wymagań 

dotyczących wydajności lub funkcjonalności, 

4) unieważnieniu postępowania 

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.   

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, o których mowa 

w ust. 1 pkt 1) i 4), na stronie internetowej.  

3. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest podpisać umowę w miejscu  

i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  

Z zastrzeżeniem okoliczności podanych w art. 183 ustawy, umowa zostanie podpisana w terminie 

nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 

4. Umowa może zostać zawarta przed upływem terminów, o których mowa w ust. 3, jeżeli: 

a) złożona zostanie tylko jedna oferta, lub 

b) upłynął termin do wniesienia odwołania na czynności zamawiającego wymienione w art. 180 ust. 

2 ustawy lub w następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące 

postępowanie odwoławcze. 

5. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana przed podpisaniem Umowy zobowiązany jest 

dostarczyć Zamawiającemu:  

1) pisemną informację o podwykonawcach i zakres usług, które zamierza im powierzyć w 

toku wykonania zamówienia wraz z orientacyjną wartością powierzonych 

podwykonawcom części zamówienia – jeżeli dotyczy;   

2) w odniesieniu do osób, które będą świadczyły usługi edukacyjne na rzecz Zamawiającego:  

a) oświadczenie Wykonawcy, iż osoby skierowane do realizacji usługi są niekarane i że 

nie jest prowadzone przeciwko nim postępowanie o przestępstwo karne lub karne 

skarbowe wraz ze stwierdzeniem, że ww. oświadczenie zostało przez Wykonawcę 

złożone na podstawie zweryfikowanych i aktualnych dokumentów; 

b) oświadczenie Wykonawcy, że osobom skierowanym do realizacji usługi znane są 

przepisy ustaw z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018 

r. poz. 412) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i 

w sprawie swobodnego przepływu takich danych, 

c) oświadczenie Wykonawcy, że posiada zgodę osób wskazanych w lit. c) na przetwarzanie 

przez Wykonawcę ww. danych osobowych  oraz, że ww. osoby wyraziły zgodę na 

przetwarzanie ich danych przez Zamawiającego celem realizacji przedmiotowego 

zamówienia. 
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6. Wykonawcy składający ofertę wspólną przed podpisaniem umowy zobowiązani są zgodnie z 

postanowieniami § 10 ust. 20 lit d) s.i.w.z. przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą ich 

współpracę.  

7. Jeżeli umocowanie do działania w imieniu Wykonawcy w zakresie podpisania umowy nie 

będzie wynikało z dokumentu rejestracyjnego lub innego dokumentu złożonego wraz z ofertą, 

Wykonawca zobowiązany będzie do złożenia przed podpisaniem umowy dokumentu 

(dokumentów), z których wynikać będzie umocowanie do reprezentacji Wykonawcy np.: 

stosownych pełnomocnictw.  

Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej za zgodność z 

oryginałem kopii przez notariusza.    

8. Niedopełnienie obowiązków wynikających z postanowień ust. 3 i ust. 5 - 7 uznane zostanie 

przez Zamawiającego za okoliczność, że zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego 

stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy co będzie skutkowało 

zatrzymaniem przez Zamawiającego wadium wraz z odsetkami wniesionego przez 

Wykonawcę, którego oferta została wybrana (art. 46 ust. 5 pkt. 3 ustawy).      

9. Zawarta umowa będzie jawna i będzie podlegała udostępnieniu na zasadach określonych w 

przepisach o dostępie do informacji publicznej (art. 139 ust. 3 ustawy).  

10. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia w przypadkach określonych w art. 

93 ustawy.  

§ 15. 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

§ 16. 

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI 

ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI 

UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY 

ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH  

1. Do  s.i.w.z. dołączony został wzór Umowy stanowiący załącznik nr 5. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty 

na podstawie, której dokonano wyboru oferty na warunkach określonych w postanowieniach 

załączonego do s.i.w.z. wzoru Umowy (załącznik nr 5 do s.i.w.z.). 

§ 17. 

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W 

TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia 

oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów 

ustawy.  

Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz s.i.w.z. przysługują również 

organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy.  

1. Odwołanie  
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1) 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.  

2) Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności określonych w art. 180 ust. 2 ustawy. 

3) Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której 

zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, 

określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie 

odwołania.  

4) Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo postaci elektronicznej, 

podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego 

rodzaju podpisu.  

5) Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia 

odwołania  w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego 

terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed 

upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem 

terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

2. Zgodnie z art.181 ustawy: 

1) Wykonawca lub uczestnik konkursu może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania 

poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez 

niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które 

nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy. 

2) W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność 

albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany 

w ustawie dla tej czynności.  

3) Na czynności, o których mowa w pkt. 2, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 

ust. 2 ustawy. 

3, Terminy do wniesienia odwołania  

1) Odwołanie wnosi się: 

a) w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej 

podstawę jego wniesienia –  jeżeli zostały przesłane w sposób  określony w  art. 180 ust. 

5 zdanie drugie  ustawy 

albo  

b) w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 

2) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w 

trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, wnosi się w terminie: 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie 

Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie 

internetowej. 



43 

 

3)  Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 1 i 2 wnosi się w terminie 5 dni od 

dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć 

wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

4. Skarga do sądu                                                                                                                                                                    

1. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje 

skarga do sądu. 

2. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla Zamawiającego za pośrednictwem 

Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby. 

§ 18. 

ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB STRONY INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO, 

JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA POROZUMIEWANIE SIĘ DROGĄ 

ELEKTRONICZNĄ 

Zamawiający dopuszcza możliwości porozumiewania się drogą elektroniczną.  

Adres poczty elektronicznej podany został w § 7 ust. 14 s.i.w.z.  

§ 19. 

INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA W  ART. 67 

UST. 1 PKT 6 USTAWY JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE UDZIELENIE TAKICH 

ZAMÓWIEŃ  

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w 

art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.   

§ 20. 

WALUTA, W JAKIEJ BĘDĄ PROWADZONE ROZLICZENIA 

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza 

s.i.w.z. prowadzone będą w złotych polskich (PLN).   

§ 21. 

INFORMACJA WYNIKAJĄCA Z ART. 13 RODO  

Informacja zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO 

Informacja 

zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO 
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Tożsamość i dane kontaktowe 

Administratora  ewentualnie tożsamość i dane 

kontaktowe przedstawiciela Administratora 

Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w 

Lublinie z siedzibą w Świdniku  

ul. Kard. S. Wyszyńskiego 18  

21-040 Świdnik 

tel. 081 46 48 879 

fax. 081 46 48 879 

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych przetwarzanie jest niezbędne do 

wypełnienia obowiązku prawnego 

ciążącego na administratorze 

Cel przetwarzania danych osobowych Celami przetwarzania danych 

osobowych jest przeprowadzenie 

procedury udzielenia zamówienia 

publicznego 

Informacja o przetwarzaniu na podstawie  prawnie 

uzasadnionych interesach realizowanych przez 

administratora lub przez stronę trzecią 

Nie dotyczy 

Odbiorcy danych osobowych lub kategorie odbiorców Otrzymane dane osobowe mogą zostać 

przekazane innym oferentom na 

zasadach określonych przepisami prawa 

w przypadku wniesienia środków 

ochrony prawnej oraz  firmie zajmującej 

się niszczeniem dokumentów po upływie 

okresu ich przechowywania w Sądzie 

Zamiar przekazania danych osobowych do państwa 

trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz 

informacje o stwierdzeniu lub braku stwierdzenia przez 

Komisję odpowiedniego stopnia ochrony lub w 

przypadku przekazania, o którym mowa w art. 46, art. 

47 lub art. 49 ust. 1 akapit drugi, wzmiankę o 

odpowiednich lub właściwych zabezpieczeniach oraz o 

Możliwościach uzyskania kopii danych lub o miejscu 

udostępnienia danych 

 Nie dotyczy 

Okres, przez który dane osobowe będą 

przechowywane, a gdy nie jest to możliwe, informacja o 

kryteriach ustalania tego okresu 

Okres przechowywania dokumentacji 

postepowania o udzielenie zamówienia 

publicznego tj. okres, o którym mowa w 



45 

 

art. 97 ustawy w przypadku 

wykonawców, którym Zamawiający nie 

udzielił zamówienia.  

W przypadku wykonawcy, którego oferta 

została wybrana jako najkorzystniejsza, 

okres równy okresowi gwarancji i 

rękojmi, nie krótszy jednak niż do dnia 

rozstrzygnięcia roszczeń stron 

Informacja o prawie do żądania od Administratora 

dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, 

której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia 

Osoba, której dane dotyczą posiada: 

1. Prawo dostępu do przetwarzanych 

przez Administratora jej danych 

osobowych zgodnie z Art. 15 RODO i 

może żądać od Administratora 

potwierdzenia, czy dane są 

przetwarzane i w jakim zakresie. 

2. Prawo do żądania sprostowania 

danych zgodnie z art. 16 RODO. 

3. Prawo do żądania usunięcia danych 

zgodnie z art. 17 RODO. 

4. Prawo do ograniczenia 

przetwarzania danych zgodnie z art. 

18 RODO. 

Administrator powiadomi osobę o 

sprostowaniu, usunięciu lub o 

ograniczeniu przetwarzania danych 

zgodnie z art. 19 RODO 

Informacja o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia 

danych 

  

Osoba, której dane dotyczą posiada: 

- prawo do złożenia sprzeciwu co do 

przetwarzania jej danych w sytuacjach i 

na zasadach określonych w art. 21 

RODO 

Informacja o prawie do cofnięcia zgody (jeśli dane 

przetwarza się na podstawie zgody) w dowolnym 

momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej cofnięciem 

  

Nie dotyczy – dane nie są przetwarzane 

na podstawie zgody 
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Informacja o prawie wniesienia skargi do organu 

nadzorczego 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa 

Informacja o wymogu podania danych (wymóg 

ustawowy lub umowny lub warunek zawarcia umowy) 

oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana 

do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje 

niepodania danych 

Podanie danych osobowych jest 

dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji 

wymienionych celów zbierania danych. 

Niepodanie danych osobowych skutkuje 

brakiem możliwości wzięcia udziału w 

procedurze udzielenia zamówienia 

publicznego 

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, 

w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 

oraz istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a 

także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach 

takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą 

Administrator nie będzie podejmować 

decyzji w sposób zautomatyzowany, w 

tym profilować otrzymanych danych 

osobowych 

Informacja o planowanym przetwarzaniu w innym celu 

ich przetwarzania 

Administrator nie będzie przetwarzał 

danych osobowych w innym celu niż 

wskazany w Informacji powyżej 

 
§ 21. 

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ 

Zamawiający załącza do specyfikacji istotnych warunków zamówienia niżej wymienione załączniki: 

- nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – ZADANIE NR 1/2/3/4/5; 

- nr 2 – wzór Formularza Ofertowego ZADANIE NR 1/2/3/4/5; 

- nr 3 – wzór Formularza Cenowego ZADANIE NR1/2/3/4/5; 

- nr 4 -  Wzór wstępnego oświadczenia Wykonawcy; 

-  nr 5 – Wzór umowy – ZADANIE NR 1/2/3/4/5; 

-  nr 6 - wzór Formularza oświadczenia Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do   

           grupy kapitałowej;  

-  nr 7 -  wzór oświadczenia dot. okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15) ustawy; 

-  nr 8 -  wzór oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka  

            zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; 

-  nr 9 - wzór oświadczenia dot. okoliczności, o których mowa art. 24 ust. 5 pkt 5) i 6) ustawy; 

-  nr 10 - wzór oświadczenia dot. okoliczności, o których mowa art. 24 ust. 5 pkt 7) ustawy; 

-  nr 11 – wzór oświadczenia dot. okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 8) ustawy;  

-  nr 12 – wzór wykazu wykonanych/wykonywanych usług; 

-  nr 13 – wzór wykazu osób; 

-  nr 14 – wzór wykazu usług w kryterium doświadczenie; 

- nr 15 – wzór Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.  
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Załącznik nr 1 do s.i.w.z. 

 

 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

dotyczący usług edukacyjnych w zakresie zadania nr 1 - 5   

1. Przedmiot zamówienia obejmuje usługi polegające na organizowaniu i prowadzeniu zajęć 

edukacyjnych, wychowawczych oraz z zakresu psychoterapii i socjoterapii w Ośrodkach 

Kuratorskich funkcjonujących przy Sądzie Rejonowym Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą  

w Świdniku.  

2. Świadczenie usług ma charakter edukacyjny i skierowany jest do uczestników Ośrodków 

Kuratorskich prowadzonych przy Sądzie Rejonowym Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą  

w Świdniku tj.: 

a)  Zadanie nr 1 - Ośrodek Kuratorski Nr 1 w Bychawie; 

b) Zadanie nr 2 - Ośrodek Kuratorski Nr 2 w Świdniku; 

c) Zadanie nr 3 - Ośrodek Kuratorski Nr 3 w Świdniku 

d) Zadanie nr 4 - Ośrodek Kuratorski Nr 4 w Łęcznej; 

e) Zadanie nr 5 - Ośrodek Kuratorski Nr 5 w Lublinie. 

3. Usługi edukacyjne na rzecz uczestników Ośrodka Kuratorskiego Nr 1 w Bychawie tj. w zakresie 

zadania nr 1 obejmują:   

1. zajęcia dydaktyczno wyrównawcze z przedmiotów szkolnych w okresie od września 2018 

r. do czerwca 2019 r. zakresie: 

-  wychowania fizycznego – w ilości 10 godzin miesięcznie (przy czym maksymalnie 3 godziny 

tygodniowo); 

-  fizyki - w ilości 8 godzin miesięcznie (przy czym maksymalnie 2 godziny tygodniowo) z 

wyjątkiem miesiąca września 2018 r. i czerwca 2019 r. w których maksymalna ilość godzin 

wyniesie odpowiednio po 4 godziny (przy czym maksymalnie 2 godziny tygodniowo); 

-  chemii - w ilości 8 godzin miesięcznie (przy czym maksymalnie 4 godziny tygodniowo) z 

wyjątkiem miesiąca września 2018 r. i czerwca 2019 r. w których maksymalna ilość godzin 

wyniesie odpowiednio po 4 godzin (przy czym maksymalnie 2 godziny tygodniowo); 

-  języka niemieckiego w ilości 8 godzin miesięcznie (przy czym maksymalnie 2 godziny 

tygodniowo) z wyjątkiem miesiąca września 2018 r. i czerwca 2019 r. w których maksymalna 

ilość godzin wyniesie odpowiednio po 4 godziny (przy czym maksymalnie 2 godziny 

tygodniowo); 

2. zajęcia dydaktyczno wyrównawcze z przedmiotów szkolnych w lipcu 2019 r. zakresie: 

-  wychowania fizycznego – w ilości 16 godzin miesięcznie (przy czym maksymalnie 4 godziny 

tygodniowo); 

3.  zajęcia z zakresu psychoterapii i psychoedukacji w okresie od września 2018 r. do czerwca 

2019 r. wymiarze 6 godzin miesięcznie (przy czym maksymalnie 2 godziny tygodniowo);   

4. zajęcia edukacyjne polegające na organizowaniu i prowadzeniu zajęć wychowawczych w 

wymiarze 120 godzin miesięcznie w okresie od września 2018 r. do lipca 2019 r. (tj. 3 osoby po 

40 godzin miesięcznie). 
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5. Usługi edukacyjne na rzecz uczestników Ośrodka Kuratorskiego Nr 2 w Świdniku tj. w zakresie 

zadania nr 2 obejmują:   

1. zajęcia dydaktyczno wyrównawcze z przedmiotów szkolnych w okresie od września 2018 

r. do czerwca 2019 r. zakresie :   

-  języka angielskiego – w ilości 8 godzin miesięcznie (przy czym maksymalnie 2 godziny 

tygodniowo) z wyjątkiem miesiąca września 2018 r. i czerwca 2019 r., w których maksymalna 

ilość godzin wyniesie odpowiednio po 4 godziny (przy czym maksymalnie po 2 godziny 

tygodniowo);  

-  matematyki - w ilości 8 godzin miesięcznie (przy czym maksymalnie 2 godziny tygodniowo) 

z wyjątkiem miesiąca września 2018 r. i czerwca 2019 r., w których maksymalna ilość godzin 

wyniesie odpowiednio po 4 godziny (przy czym maksymalnie po 2 godziny tygodniowo);  

-  języka polskiego w ilości 6 godzin miesięcznie (przy czym maksymalnie 2 godziny 

tygodniowo) z wyjątkiem miesiąca września 2018 r. i czerwca 2019 r., w których maksymalna 

ilość godzin wyniesie odpowiednio po 3 godziny (przy czym maksymalnie po 2 godziny 

tygodniowo);  

-  języka niemieckiego w ilości 4 godziny miesięcznie (przy czym maksymalnie 2 godziny 

tygodniowo); 

-  języka hiszpańskiego w ilości 4 godzin miesięcznie (przy czym maksymalnie 2 godziny 

tygodniowo); 

2. zajęcia za z zakresu psychoterapii i psychoedukacji w okresie od września 2018 r. do czerwca 

2019 r. wymiarze 6 godzin miesięcznie (przy czym maksymalnie 2 godziny tygodniowo); 

3.  zajęcia edukacyjne polegające na organizowaniu i prowadzeniu zajęć wychowawczych w 

okresie od września 2018 r. do lipca 2019 r. w wymiarze 120 godzin miesięcznie (tj. 3 osoby x 40 

godzin miesięcznie). 

6. Usługi edukacyjne na rzecz uczestników Ośrodka Kuratorskiego Nr 3 w Świdniku (zadanie nr 3) w 

okresie od września 2018 r. do czerwca 2019 r. obejmują:   

1. zajęcia dydaktyczno wyrównawcze z przedmiotów szkolnych w zakresie:   

-  języka angielskiego – w ilości 8 godzin miesięcznie (przy czym maksymalnie 2 godziny 

tygodniowo) z wyjątkiem miesiąca września 2018 r. i czerwca 2019 r., w których maksymalna 

ilość godzin wyniesie odpowiednio po 4 godziny (przy czym maksymalnie po 2 godziny 

tygodniowo);  

-  matematyki - w ilości 8 godzin miesięcznie (przy czym maksymalnie 2 godziny tygodniowo) 

z wyjątkiem miesiąca września 2018 r. i czerwca 2019 r., w których maksymalna ilość godzin 

wyniesie odpowiednio po 4 godziny (przy czym maksymalnie po 2 godziny tygodniowo);  

-  języka polskiego w ilości 6 godzin miesięcznie (przy czym maksymalnie 2 godziny 

tygodniowo) z wyjątkiem miesiąca września 2018 r. i czerwca 2019 r., w których maksymalna 

ilość godzin wyniesie odpowiednio po 3 godziny (przy czym maksymalnie po 2 godziny 

tygodniowo);  

-  zajęcia plastyczne w ilości 6 godzin miesięcznie (przy czym maksymalnie 2 godziny 

tygodniowo) z wyjątkiem miesiąca września 2018 r. i czerwca 2019 r. w których maksymalna 
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ilość godzin wyniesie odpowiednio po 3 godziny (przy czym maksymalnie 2 godziny 

tygodniowo); 

-  wychowania fizycznego – w ilości 8 godzin miesięcznie (tj. maksymalnie 2 godziny 

tygodniowo) z wyjątkiem miesiąca września 2018 r. i czerwca 2019 r., w których maksymalna 

ilość godzin wyniesie odpowiednio po 6 godzin (przy czym maksymalnie 2 godziny 

tygodniowo);  

-  chemii - w ilości 4 godzin miesięcznie (przy czym maksymalnie 2 godziny tygodniowo) z 

wyjątkiem miesiąca września 2018 r. i czerwca 2019 r., w których maksymalna ilość godzin 

wyniesie odpowiednio po 2 godziny (przy czym maksymalnie po 2 godziny tygodniowo);  

2.  zajęcia z zakresu psychoterapii i psychoedukacji w wymiarze 6 godzin miesięcznie (przy czym 

maksymalnie 2 godziny tygodniowo); z wyjątkiem miesiąca września 2018 r. i czerwca 2019 r., w 

których maksymalna ilość godzin wyniesie odpowiednio po 2 godziny; 

3. zajęcia z zakresu socjoterapii w wymiarze 6 godzin miesięcznie (przy czym maksymalnie 2 

godziny tygodniowo) z wyjątkiem miesiąca września 2018 r. i czerwca 2019 r., w których 

maksymalna ilość godzin wyniesie odpowiednio po 2 godziny; 

4.  zajęcia edukacyjne polegające na organizowaniu i prowadzeniu zajęć wychowawczych w 

wymiarze 80 godzin miesięcznie (tj. 2 osoby po 40 godzin miesięcznie).   

7. Usługi edukacyjne na rzecz uczestników Ośrodka Kuratorskiego Nr 4 w Łęcznej (zadanie nr 4) w 

okresie od września 2018 r. do czerwca 2019 r. obejmują:   

1. zajęcia dydaktyczno wyrównawcze z przedmiotów szkolnych w zakresie:   

-  matematyki - w ilości 8 godzin miesięcznie (przy czym maksymalnie 2 godziny tygodniowo) 

z wyjątkiem miesiąca września 2018 r. i czerwca 2019 r. w których maksymalna ilość godzin 

wyniesie odpowiednio po 4 godziny (przy czym maksymalnie 2 godziny tygodniowo); 

-  języka polskiego w ilości 8 godzin miesięcznie (tj. maksymalnie 2 godziny tygodniowo) z 

wyjątkiem miesiąca września 2018 r. i czerwca 2019 r. w których maksymalna ilość godzin 

wyniesie odpowiednio po 4 godziny (przy czym maksymalnie 2 godziny tygodniowo); 

-  fizyki w ilości 3 godzin miesięcznie (przy czym maksymalnie 1 godzina tygodniowo) z 

wyjątkiem miesiąca września 2018 r. i czerwca 2019 r. w których maksymalna ilość godzin 

wyniesie odpowiednio po 2 godziny (przy czym maksymalnie 2 godziny tygodniowo); 

-  chemii w ilości 3 godzin miesięcznie (przy czym maksymalnie 2 godziny tygodniowo) z 

wyjątkiem miesiąca września 2018 r. i czerwca 2019 r. w których maksymalna ilość godzin 

wyniesie odpowiednio po 1 godzinie; 

-  wychowania fizycznego – w ilości 10 godzin miesięcznie (przy czym maksymalnie 2/3 

godziny tygodniowo) z wyjątkiem miesiąca września 2018 r. i czerwca 2019 r., w których 

maksymalna ilość godzin wyniesie odpowiednio po 4 godziny (przy czym maksymalnie 2 

godziny tygodniowo);  

2.  zajęcia z zakresu psychoterapii i psychoedukacji w wymiarze 6 godzin miesięcznie (przy czym 

maksymalnie 2 godziny tygodniowo) z wyjątkiem miesiąca września 2018 r. i czerwca 2019 r., w 

których maksymalna ilość godzin wyniesie odpowiednio po 4 godziny (przy czym maksymalnie 2 

godziny tygodniowo);  
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3. zajęcia edukacyjne polegające na organizowaniu i prowadzeniu zajęć wychowawczych w 

wymiarze 80 godzin miesięcznie (tj. 2 osoby po 40 godzin miesięcznie). 

8. Usługi edukacyjne na rzecz uczestników Ośrodka Kuratorskiego Nr 5 w Lublinie (zadanie nr 5) w 

okresie od września 2018 r. do czerwca 2019 r. obejmują:   

1. zajęcia dydaktyczno wyrównawcze z przedmiotów szkolnych w zakresie: 

- wychowania fizycznego – w ilości 8 godzin miesięcznie (przy czym maksymalnie 2 godziny 

tygodniowo) z wyjątkiem miesiąca września 2018 r. i czerwca 2019 r., w których maksymalna 

ilość godzin wyniesie odpowiednio po 4 godziny (przy czym maksymalnie 2 godziny 

tygodniowo);  

-  matematyki - w ilości 8 godzin miesięcznie (przy czym maksymalnie 2 godziny tygodniowo) 

z wyjątkiem miesiąca września 2018 r. i czerwca 2019 r. w których maksymalna ilość godzin 

wyniesie odpowiednio po 4 godziny (przy czym maksymalnie 2 godziny tygodniowo); 

-  języka angielskiego w ilości 8 godzin miesięcznie (przy czym maksymalnie 2 godziny 

tygodniowo) z wyjątkiem miesiąca września 2018 r. i czerwca 2019 r. w których maksymalna 

ilość godzin wyniesie odpowiednio po 4 godziny (przy czym maksymalnie 2 godziny 

tygodniowo); 

2. zajęcia z zakresu psychoterapii i psychoedukacji w wymiarze 6 godzin miesięcznie (przy czym 

maksymalnie 2 godziny tygodniowo); 

3. zajęcia z zakresu socjoterapii w wymiarze 6 godzin miesięcznie (przy czym maksymalnie 2 

godziny tygodniowo) z wyjątkiem miesiąca września 2018 r. i czerwca 2019 r., w których 

maksymalna ilość godzin wyniesie odpowiednio po 4 godziny (przy czym maksymalnie 2 godziny 

tygodniowo);  

4.  zajęcia edukacyjne polegające na organizowaniu i prowadzeniu zajęć wychowawczych w 

wymiarze 80 godzin miesięcznie (tj. 2 osoby po 40 godzin miesięcznie). 

9.  Średniomiesięczna ilość uczestników w w/w Ośrodkach Kuratorskich wynosi około 12 uczestników 

w  grupie młodzieży od 13 roku życia do 18 roku życia. 

10. Prowadzenie w/w zajęć odbywać się będzie w okresie od dnia podpisania Umowy do dnia 31 lipca 

2019 r. w następującym wymiarze czasowym:  

Lp. Miesiąc 

 
Rodzaj zajęć 

  

 Zajęcia dydaktyczno 

– wyrównawcze 

z przedmiotów 

szkolnych 

Zajęcia za zakresu 

psychoterapii i 

psychoedukacji 

oraz socjoterapii 

 
Zajęcia 

edukacyjne 

polegające na 

organizowaniu i 

prowadzeniu 

zajęć 

wychowawczych 

 
Zadanie nr 1 - OŚRODEK KURATORSKI NR 1 

 
Przewidywana liczba godzin w każdym miesiącu 

 Wrzesień 22 6 120 
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1. 

 
2. Październik 34 6 120 

 
3. Listopad 34 6 120 

4. Grudzień 34 6 120 

 
5. Styczeń 34 6 120 

 
6. Luty 34 6 120 

 
7. Marzec 34 6 120 

 
8. Kwiecień 34 6 120 

 
9. Maj 34 6 120 

10. Czerwiec 22 6 120 

11. Lipiec 16 0 120 

 
ZADANIE NR 2 - OŚRODEK KURATORSKI NR 2   

 
Przewidywana liczba godzin w każdym miesiącu 

 
1. Wrzesień 19 6 120 

 
2. Październik 30 6 120 

 
3. Listopad 30 6 120 

4. Grudzień 30 6 120 

 
5. Styczeń 30 6 120 

 
6. Luty 30 6 120 

 
7. Marzec 30 6 120 

 
8. Kwiecień 30 6 120 

 
9. Maj 30  6 120 

10. Czerwiec 19 6 120 

11. Lipiec 0 0 120 

 
ZADANIE NR 3 - OŚRODEK KURATORSKI NR 3 

 
Przewidywana liczba godzin w każdym miesiącu 

 
1. Wrzesień 22 4 80 

 
2. Październik 40 12 80 

 
3. Listopad 40 12 80 

4. Grudzień 40 12 80 
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5. Styczeń 40 12 80 

 
6. Luty 40 12 80 

 
7. Marzec 40 12 80 

 
8. Kwiecień 40 12 80 

 
9. Maj 40 12 80 

10. Czerwiec 22 4 80 
 

ZADANIE NR 4 - OŚRODEK KURATORSKI NR 4 

 
Przewidywana liczba godzin w każdym miesiącu 

 
1. Wrzesień 15 4 80 

 
2. Październik 32 6 80 

 
3. Listopad 32 6 80 

4. Grudzień 32 6 80 

 
5. Styczeń 32 6 80 

 
6. Luty 32 6 80 

 
7. Marzec 32 6 80 

 
8. Kwiecień 32 6 80 

 
9. Maj 32 6 80 

10. Czerwiec 15 4 80 

 
ZADANIE NR 5 - OŚRODEK KURATORSKI NR 5 

 
Przewidywana liczba godzin w każdym miesiącu 

 
1. Wrzesień 12 10 80 

 
2. Październik 24 12 80 

 
3. Listopad 24 12 80 

4. Grudzień 24 12 80 

 
5. Styczeń 24 12 80 

 
6. Luty 24 12 80 

 
7. Marzec 24 12 80 

 
8. Kwiecień 24 12 80 

 
9. Maj 24 12 80 

10. Czerwiec 12 10 80 

 
11.  Przez jedną godzinę Zamawiający rozumie 60 minut. 
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12. Wykonawca świadczonej usługi w zakresie organizowania i prowadzenia zajęć wychowawczych  

zobowiązany jest m. in. do:  

a) prowadzenia działalności profilaktycznej, opiekuńczo – wychowawczej i resocjalizacyjnej 

dotyczącej nieletnich, wobec których zastosowano środek wychowawczy na podstawie art. 6 

pkt 6 Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (t. j. Dz. U. 

z 2018 r., poz. 969 ze zm.). Działalność ta polegać będzie przede wszystkim na organizacji  

i prowadzeniu zajęć z nieletnimi, współpracy z rodzicami i opiekunami uczestników zajęć, 

współpracę z instytucjami państwowymi, społecznymi, jednostkami samorządowymi (w tym 

szkołami), a także wykonywaniu czynności zgodnie z ww. ustawą i Rozporządzenie Ministra 

Sprawiedliwości z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie nadzoru nad nieletnim (Dz. U. z 2014 r., 

poz. 855); 

b) zaspakajaniu potrzeb osobowościowych wychowanków tj. poprzez pomoc w rozwiązywaniu ich 

problemów psychicznych, uczenie samodzielnego radzenia sobie z trudnościami życiowymi, 

eliminowanie zaniedbań wychowawczych i edukacyjnych oraz wyrównywanie zaniedbań 

środowiskowych, wdrażanie do przestrzegania norm społecznych, rozwijanie zainteresowań, 

wyrabianie właściwych nawyków spędzania czasu wolnego, rozładowywanie napięć 

emocjonalnych, kształtowanie poczucia odpowiedzialności i opiekuńczości. Ponadto 

wychowawca zobowiązany będzie do: 

-  wdrażania przestrzegania zasad higieny uczestników zajęć,  

-  dbania o ich bezpieczeństwo podczas zajęć,  

-  utrzymywanie porządku na terenie ośrodka,  

-  dbanie o majątek placówki; 

c) prowadzenia dokumentacji placówki dotyczącą tematyki i przebiegu własnych zajęć oraz 

dokumentację dotyczącą poszczególnych osób skierowanych na zajęcia placówki w tym 

sprawozdania z realizacji środka wychowawczego wymagane rozporządzeniem o ośrodkach 

kuratorskich; 

d) współpracy z kierownikiem i innymi osobami prowadzącymi zajęcia na terenie placówki w calu 

uzgadniania spójnych oddziaływań resocjalizacyjnych; 

e) współuczestniczenia w sporządzaniu planu pracy ośrodka i przestrzeganiu jego realizacji.   

f)  Wykonawca świadczonej usługi zobowiązany jest także m. in. do: 

-   ustalenia z kierownikiem placówki działalności i przebiegu zajęć w ramach niniejszej umowy, 

-  rzetelnego wypełniania zadań powierzonych do wykonania, 

-  gotowości do elastycznego modyfikowania zaplanowanych zajęć w odpowiedzi na 

pojawiające się potrzeby, 

-  zgłaszania kierownikowi ośrodka problemów i nieprawidłowości niezwłocznie po 

zaobserwowaniu ich występowania, 

- zachowania w tajemnicy wszelkich danych, do których będzie miał dostęp i informacji 

pozyskanych w toku czynności związanych z powierzonymi zadaniami z wyłączeniem 

współpracy na terenie placówki lub dotyczącymi podopiecznych w ich interesie, 
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-  prowadzenia zajęć przez Wykonawcę, w czasie niekolidującym z wykonywaniem obowiązków 

wynikających ze stosunku pracy Wykonawcy, 

- współpracy z całym personelem ośrodka; 

-  przestrzegania zasad równości szans, w tym równości płci.  

g)  Wykonawca świadczonej usługi w zakresie zajęć dydaktyczno - wyrównawczych z przedmiotów 

szkolnych zobowiązany jest m. in. do:  

1) prowadzenia zajęć w zakresie programowym odpowiedniego oddziału szkoły podstawowej, 

gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej; 

2) udzielania uczestnikom Ośrodka pomocy w usuwaniu zaniedbań wychowawczych i 

dydaktycznych;  

3) organizowaniu zajęć wspomagających proces nauczania; 

4) współrealizowaniu programu w zakresie rozwoju osobowościowego uczestników Ośrodka; 

5) prowadzeniu wymaganej dokumentacji, redagowanie wniosków, sporządzanie opinii na temat 

wychowanków Ośrodka; 

h) Wykonawca świadczonej usługi zobowiązany jest do: 

 rzetelnego wykonywania powierzonych mu obowiązków wynikających z planu pracy Ośrodka 

Kuratorskiego; 

 współpracy z całym personelem Ośrodka Kuratorskiego; 

 organizowania zajęć objętych przedmiotem zamówienia przy użyciu własnych materiałów, 

narzędzi i urządzeń, a także przy wykorzystaniu materiałów, narzędzi i urządzeń dostępnych 

w Ośrodku. 

13. Wykonawca świadczonej usługi w zakresie zajęć z zakresu psychoterapii i psychoedukacji oraz 

socjoterapii zobowiązany jest m. in. do:  

a) rzetelnego wykonywania powierzonych mu obowiązków wynikających z planu pracy Ośrodka 

Kuratorskiego;  

a) dokonywania systematycznych wpisów w dzienniku zajęć i arkuszu spostrzeżeń 

dokumentujących podjęte działania;  

b) prowadzenia obserwacji i studium przypadku;   

c) przeprowadzenia badania psychologicznego i opracowania diagnozy dla poszczególnych 

uczestników ośrodka; 

d) prowadzenia oddziaływania terapeutycznego stosowanie do potrzeb w grupach treningowych i 

indywidualnie; 

e) udzielania konsultacji psychologicznych dla rodziców i opiekunów uczestników ośrodka; 

f) formułowania wniosków i opinii na temat uczestników dla potrzeb oddziaływań 

resocjalizacyjnych prowadzonych przez kuratorów; 

g) współpracy z całym personelem ośrodka.  

14. Wykonawca ma obowiązek organizować zajęcia dla uczestników zajęć w Ośrodku Kuratorskim 

zgodnie z przepisami BHP i p. poż. 

15. Podczas zajęć prowadzonych w Ośrodkach, Wykonawca w pełni ponosi odpowiedzialność za 

bezpieczeństwo uczestników, za ich życie i zdrowie.   



55 

 

16. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania czynności objętych przedmiotem zamówienia przy 

wykorzystaniu materiałów, narzędzi i urządzeń dostępnych w Ośrodkach, a także przy użyciu 

własnych materiałów, narzędzi czy urządzeń. Zamawiający nie doprecyzowuje co rozumie pod 

określeniem własnych materiałów, narzędzi i urządzeń, bowiem pozostawia w tym zakresie 

Wykonawcy dowolność. Materiały, narzędzi czy urządzenia mogą być wykorzystywane przez 

Wykonawcę w celach wspomagających proces nauczania uczestników Ośrodków Kuratorskich.    
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Załącznik nr 2 do s.i.w.z.   
FORMULARZ OFERTOWY   

 
 Zamawiający: 

 Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie  

 z siedzibą w Świdniku 

 ul. Kard. S. Wyszyńskiego 18 

 21-040 Świdnik  

____________________________________________________________________________ 
Dane Wykonawcy:  
 
NAZWA…………………………………………………………………………………………………………… 
 
SIEDZIBA ……………………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
ADRES DO KORESPONDENCJI …………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….………………

………………………………………………………………………………………………………. 

 
TEL.-...........................................................;             FAX.................................................; 
 
E-mail:........................................................;             Województwo………………………...; 
 
NIP-.............................................................;             REGON -. ........................................; 
 

Nawiązując do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r.,  

poz. 1579 ze zm.) na „Świadczenie usług edukacyjnych” (spr. LWZP-2401-4/18) składam/y poniższą 

ofertę:  

1. Oferuję/my 

Zadanie nr 1 

wykonanie przedmiotu zamówienia, którego zakres i wymogi określono w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia (s.i.w.z.), a w szczególności w załączniku nr 1 do s.i.w.z. za łączną cenę: 

brutto ……………………………………………..……………………………………………………PLN  

(słownie: …………………………………………………………………………………………………….) 

oraz wykazujemy doświadczenie zawodowe z zakresu realizacji usług edukacyjnych na rzecz 

Ośrodków Kuratorskich, zakładów poprawczych czy też Schronisk, o którym mowa w § 13 ust. 2 Lp. 

2 s.i.w.z.  w postaci liczny usług 

Liczba usług We właściwym wierszu proszę 

zaznaczyć odpowiednio znakiem 

„x” 

 
1 

 

 
2-3 
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4-5 

 

 
Powyżej 6 

 

 
oraz załączamy załącznik nr 14 wraz z dowodami realizacji ww. usług. 

Zadanie nr 2 

wykonanie przedmiotu zamówienia, którego zakres i wymogi określono w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia (s.i.w.z.), a w szczególności w załączniku nr 1 do s.i.w.z. za łączną cenę: 

brutto ……………………………………………..……………………………………………………PLN  

(słownie: …………………………………………………………………………………………………….) 

oraz wykazujemy doświadczenie zawodowe z zakresu realizacji usług edukacyjnych na rzecz 

Ośrodków Kuratorskich, zakładów poprawczych czy też Schronisk, o którym mowa w § 13 ust. 2 Lp. 

2 s.i.w.z.  w postaci liczny usług 

Liczba usług We właściwym wierszu proszę 

zaznaczyć odpowiednio znakiem 

„x” 

 
1 

 

 
2-3 

 

 
4-5 

 

 
Powyżej 6 

 

 
oraz załączamy załącznik nr 14 wraz z dowodami realizacji ww. usług. 

Zadanie nr 3 

wykonanie przedmiotu zamówienia, którego zakres i wymogi określono w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia (s.i.w.z.), a w szczególności w załączniku nr 1 do s.i.w.z. za łączną cenę: 

brutto ……………………………………………..……………………………………………………PLN  

(słownie: …………………………………………………………………………………………………….) 

oraz wykazujemy doświadczenie zawodowe z zakresu realizacji usług edukacyjnych na rzecz 

Ośrodków Kuratorskich, zakładów poprawczych czy też Schronisk, o którym mowa w § 13 ust. 2 Lp. 

2 s.i.w.z.  w postaci liczny usług 

Liczba usług We właściwym wierszu proszę 

zaznaczyć odpowiednio znakiem 

„x” 

 
1 

 

 
2-3 

 

 
4-5 

 

 
Powyżej 6 

 

 
oraz załączamy załącznik nr 14 wraz z dowodami realizacji ww. usług. 
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Zadanie nr 4 

wykonanie przedmiotu zamówienia, którego zakres i wymogi określono w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia (s.i.w.z.), a w szczególności w załączniku nr 1 do s.i.w.z. za łączną cenę: 

brutto ……………………………………………..……………………………………………………PLN  

(słownie: …………………………………………………………………………………………………….) 

oraz wykazujemy doświadczenie zawodowe z zakresu realizacji usług edukacyjnych na rzecz 

Ośrodków Kuratorskich, zakładów poprawczych czy też Schronisk, o którym mowa w § 13 ust. 2 Lp. 

2 s.i.w.z.  w postaci liczny usług 

Liczba usług We właściwym wierszu proszę 

zaznaczyć odpowiednio znakiem 

„x” 

 
1 

 

 
2-3 

 

 
4-5 

 

 
Powyżej 6 

 

 
oraz załączamy załącznik nr 14 wraz z dowodami realizacji ww. usług. 

Zadanie nr 5 

wykonanie przedmiotu zamówienia, którego zakres i wymogi określono w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia (s.i.w.z.), a w szczególności w załączniku nr 1 do s.i.w.z. za łączną cenę: 

brutto ……………………………………………..……………………………………………………PLN  

(słownie: …………………………………………………………………………………………………….) 

oraz wykazujemy doświadczenie zawodowe z zakresu realizacji usług edukacyjnych na rzecz 

Ośrodków Kuratorskich, zakładów poprawczych czy też Schronisk, o którym mowa w § 13 ust. 2 Lp. 

2 s.i.w.z.  w postaci liczny usług 

Liczba usług We właściwym wierszu proszę 

zaznaczyć odpowiednio znakiem 

„x” 

 
1 

 

 
2-3 

 

 
4-5 

 

 
Powyżej 6 

 

 
oraz załączamy załącznik nr 14 wraz z dowodami realizacji ww. usług. 

2. Oświadczam/y, że: 

-  powyższa cena zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego 

świadczenia umownego,  
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-  wybór mojej oferty prowadzi/nie prowadzi** do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie 

będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku, 

** nieodpowiednie skreślić 

-  oferuję/my termin realizacji zamówienia określony w s.i.w.z., 

-  akceptuję/my warunki płatności znajdujące się we wzorze umowy, 

-  oferuję/my przedmiot zamówienia zgodny z wymaganiami i warunkami opisanymi przez      

Zamawiającego w s.i.w.z,  

-  zapoznałem/am się/zapoznaliśmy się z s.i.w.z. i nie wnoszę/wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz 

uzyskałem/am  /uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty, 

-  uważam/y się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia wyznaczonego 

jako termin składania ofert, 

-  zawarty w s.i.w.z. wzór umowy (odpowiednio załącznik nr 5 do s.i.w.z.) został przeze mnie/przez 

nas zaakceptowany i zobowiązuję/my się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy 

zgodnej z tym wzorem umowy, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

3.  Przyjmujemy do wiadomości, że: oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 

Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. Fakt 

wprowadzenia wiadomości do serwera Odbiorcy w przypadku komunikacji drogą elektroniczną jest 

równoważny z doręczeniem wiadomości, bez konieczności otrzymania potwierdzenia otrzymania 

wiadomości. Wykonawca niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego o awarii serwera itp. oraz wskaże 

drogę komunikacji na czas awarii, jak również udowodni okoliczności, na które powołuje się.    

4.  Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą* 

5.  Wadium zostało wniesione w dniu ……………………………. w formie ………………………………  

 W przypadku zwrotu wadium wpłaconego w pieniądzu, należy je zwrócić na konto nr: 

 ………………………………………………………………………………………………………………… 

6. Jednocześnie wskazuję/emy zgodnie z § 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 

roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający (…) następujące 

oświadczenia lub dokumenty, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego / są dostępne pod 

poniższymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych: 

1) ................................................................... 

2) ...................................................................  

3) ...................................................................  

4)....................................................................... 

5)…………………………………………………..  

7. Załącznikami do niniejszej Oferty są: 
 

1) ................................................................... 

2) ...................................................................  

3) ...................................................................  

4)....................................................................... 
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5)………………………………………………….. 

  

 

  
….....................................................  
         miejscowość, data 
 
 
 
 
                …………………………………………………………………… 
    (Podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do reprezentowania  

          Wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu)
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 Załącznik  nr  3 do s.i.w.z. 

WYKONAWCA……………………….                                                                                                                                       

WZÓR FORMULARZA CENOWEGO 

 Obliczenie kosztów świadczenia usług edukacyjnych na rzecz Ośrodków Kuratorskich Sądu 

Rejonowego Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku   

(spr. LWZP-2401-4/18) 

Oferujemy usługi w następującej cenie: 

 
Przewidywana ilość 
godzin przez jaką 

świadczona będzie 
usługa 

 
  

 
Cena brutto za jedną 

godzinę 
świadczenia usługi     

(zł) 

 

Wartość brutto 

(zł) 

a b c = a x b 

 
ZADANIE NR 1 

 
ZAJĘCIA Z ZAKRESU ORGANIZOWANIA I PROWADZENIA ZAJĘĆ WYCHOWAWCZYCH  

 

1 320 godzin 

 

 

……………………………….. 

 

…………………………………….. 

 
ZAJĘCIA Z ZAKRESU PSYCHOTERAPII I PSYCHOEDUKACJI     

 

60 godzin 

 

 

……………………………….. 

 

…………………………………….. 

 
ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO – WYRÓWNAWCZE Z PRZEDMIOTÓW SZKOLNYCH  

 

 332 godziny 

 

 

……………………………….. 

 

……………………………….…….. 

 

                                                                         RAZEM*: 

 

………………………………………….. 

 
ZADANIE NR 2 

 
ZAJĘCIA Z ZAKRESU ORGANIZOWANIA I PROWADZENIA ZAJĘĆ WYCHOWAWCZYCH 

 

1 320 godzin 

 

 

……………………………….. 

 

…………………………………….. 

 
ZAJĘCIA Z ZAKRESU PSYCHOTERAPII I PSYCHOEDUKACJI       

 

60 godzin 

 

 

……………………………….. 

 

…………………………………….. 
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ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO – WYRÓWNAWCZE Z PRZEDMIOTÓW SZKOLNYCH  

 

278 godzin 

 

 

……………………………….. 

 

……………………………….…….. 

 

                                                                         RAZEM*: 

 

………………………………………….. 

 
ZADANIE NR 3 

 
ZAJĘCIA Z ZAKRESU ORGANIZOWANIA I PROWADZENIA ZAJĘĆ WYCHOWAWCZYCH  

 

800 godzin 

 

 

……………………………….. 

 

…………………………………….. 

 
ZAJĘCIA Z ZAKRESU PSYCHOTERAPII I PSYCHOEDUKACJI ORAZ SOCJOTERAPII     

 

104 godziny 

 

 

……………………………….. 

 

…………………………………….. 

 
ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO – WYRÓWNAWCZE Z PRZEDMIOTÓW SZKOLNYCH  

 

364 godziny 

 

 

……………………………….. 

 

……………………………….…….. 

 

                                                                        RAZEM*: 

 

………………………………………….. 

 
ZADANIE NR 4 

 
ZAJĘCIA Z ZAKRESU ORGANIZOWANIA I PROWADZENIA ZAJĘĆ WYCHOWAWCZYCH  

 

800 godzin 

 

 

……………………………….. 

 

…………………………………….. 

 
ZAJĘCIA Z ZAKRESU PSYCHOTERAPII I PSYCHOEDUKACJI     

 

56 godzin 

 

 

……………………………….. 

 

…………………………………….. 

 
ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO – WYRÓWNAWCZE Z PRZEDMIOTÓW SZKOLNYCH  

 

286 godzin 

 

 

……………………………….. 

 

……………………………….…….. 

 

                                                                         RAZEM*: 

 

………………………………………….. 
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ZADANIE NR 5 

 
ZAJĘCIA Z ZAKRESU ORGANIZOWANIA I PROWADZENIA ZAJĘĆ WYCHOWAWCZYCH 

 

800 godzin 

 

 

……………………………….. 

 

…………………………………….. 

 
ZAJĘCIA Z ZAKRESU PSYCHOTERAPII I PSYCHOEDUKACJI ORAZ SOCJOTERAPII       

 

116 godzin 

 

 

……………………………….. 

 

…………………………………….. 

 
ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO – WYRÓWNAWCZE Z PRZEDMIOTÓW SZKOLNYCH 

 

216 godzin 

 

 

……………………………….. 

 

…………………………………….. 

 

Informacja dla Wykonawców: 

* zsumowaną wartość brutto (wartość z kolumny oznaczonej lit. „c”) dla danego zadania należy 

wpisać odpowiednio w pkt 1 Formularza Ofertowego w odpowiednim zdaniu (załącznik nr 2 do 

s.i.w.z.).  

  

 

 

.....................................................  
        miejscowość, data  
 
 
 
 
              …………………………………………………………………… 
         (Podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do reprezentowania    

                            Wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we właściwym     
                                                                  upoważnieniu) 
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    Załącznik nr 4 do s.i.w.z. 

 Do Sąd Rejonowy Lublin –  Wschód w      

       Lublinie z siedzibą w Świdniku 

                                                                                      ul. Kard. S. Wyszyńskiego 18 

21-040 Świdnik 

                                                                                             (pełna nazwa/firma, adres) 

Wykonawca: 

……………………………………………

……………………………………………

………………………….. 

(pełna nazwa/firma, adres) 

(odpowiedni dla Zadania nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5) 

 
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Świadczeniu usług edukacyjnych” 

(spr. LWZP-2401-4/18), prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w 

Świdniku, oświadczam: 

  

1. DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA  

 
 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

1.  Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12) – 23) 

ustawy.  

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1) oraz pkt 

5)-8) ustawy. 

3. Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. 

…………. ustawy (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 

ust. 1 pkt. 13 - 14, 16 - 20 lub odpowiednio art. 24 ust. 5 pkt. 5) - 8) ustawy). Jednocześnie oświadczam, 

że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy podjąłem następujące środki 

naprawcze: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………..…………… 

 
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 

WYKONAWCA: 

 
Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym 

postępowaniu, tj.: …………………………………………………………………….……………………… (podać 

pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją 

wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA 

KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami: 

 
Nazwę/firmę, adres, a także odpowiednio: 

NIP/PESEL, KRS/CEiDG 

 
Części zamówienia, które wykona 

podwykonawca 
 

 
 

 

 
 

 

  

nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 
B. DOTYCZY SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

 
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego 

w § 5 ust. 1 pkt 2) s.i.w.z. 

 
INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW: 

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez 

zamawiającego w § 5, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: 

..…………………………………………………………………………………………………………. 

…….……………………………………………………………………………………………………. 

w następującym zakresie: 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu). 

 
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z 

prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 
….....................................................  
         miejscowość, data 
 
 
                …………………………………………………………………… 
    (Podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do reprezentowania  

          Wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu
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Załącznik nr 5 do s.i.w.z. 

WZÓR  

UMOWA NR ………… 

z dnia …………………………………………….. 

   

Niniejsza umowa, zwana dalej „Umową” została zawarta po przeprowadzeniu postępowania  

o zamówienie publiczne na „Świadczenie usług edukacyjnych” w trybie przetargu nieograniczonego 

zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 

1579 ze zm.) pomiędzy: 

Skarbem Państwa – Sądem Rejonowym Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku 

21-040 Świdnik, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 18 

NIP: 712-32-35-253,  REGON: 060716192 

reprezentowanym przez: 

....................................................................................................................................................... 

zwanym dalej w treści Umowy „Zamawiającym” 

a 

......................................................................................................................................................... 

z siedzibą w ..............., przy ul. ......................................................................................................., 

wpisaną/ym do rejestru KRS pod numerem  ................................................................................... 

prowadzącą/ym działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o 

Działalności Gospodarczej  

NIP: ………………………………REGON………………….. 

reprezentowaną/ym przez: 

1) ....................................................................................................................................................... 

2) ....................................................................................................................................................... 

zwaną/ym dalej w treści Umowy „Wykonawcą”  

Przedmiot Umowy 

§ 1. 

 1.  Przedmiot Umowy obejmuje usługi polegające na świadczeniu usług edukacyjnych (prowadzeniu 

zajęć) dla uczestników Ośrodka Kuratorskiego Nr ……… w ………….. *funkcjonujących przy Sądzie 

Rejonowym Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku (zwanego dalej Ośrodkiem 

Kuratorskim). 

     *odpowiednie wpisać dla danego zadania 

2. W ramach przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania czynności 

polegających na prowadzeniu zajęć dla uczestników Ośrodka Kuratorskiego tj.: 

a) …………………………………………………………. 

b) ………………………………………………………….. 

c) …………………………………………………………..,  

i wskazanych odpowiednio w Załączniku Nr 1 do Umowy (Szczegółowy Opis Przedmiotu 

Zamówienia – załącznik Nr 1 do s.i.w.z.).  
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3.  Wykonawca świadczonej usługi w zakresie organizowania i prowadzenia zajęć wychowawczych  

zobowiązany jest m. in. do:  

a) prowadzenia działalności profilaktycznej, opiekuńczo – wychowawczej i resocjalizacyjnej 

dotyczącej nieletnich, wobec których zastosowano środek wychowawczy na podstawie art. 6 pkt 

6 Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (t. j. Dz. U. z 2018 

r., poz. 969). Działalność ta polegać będzie przede wszystkim na organizacji  

i prowadzeniu zajęć z nieletnimi, współpracy z rodzicami i opiekunami uczestników zajęć, 

współpracę z instytucjami państwowymi, społecznymi, jednostkami samorządowymi (w tym 

szkołami), a także wykonywaniu czynności zgodnie z ww. ustawą i Rozporządzenie Ministra 

Sprawiedliwości z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie nadzoru nad nieletnim (Dz. U. z 2014 r., 

poz. 855); 

b) zaspakajaniu potrzeb osobowościowych wychowanków tj. poprzez pomoc w rozwiązywaniu ich 

problemów psychicznych, uczenie samodzielnego radzenia sobie z trudnościami życiowymi, 

eliminowanie zaniedbań wychowawczych i edukacyjnych oraz wyrównywanie zaniedbań 

środowiskowych, wdrażanie do przestrzegania norm społecznych, rozwijanie zainteresowań, 

wyrabianie właściwych nawyków spędzania czasu wolnego, rozładowywanie napięć 

emocjonalnych, kształtowanie poczucia odpowiedzialności i opiekuńczości. Ponadto 

wychowawca zobowiązany będzie do: 

-  wdrażania przestrzegania zasad higieny uczestników zajęć,  

-  dbania o ich bezpieczeństwo podczas zajęć,  

-  utrzymywanie porządku na terenie ośrodka,  

-  dbanie o majątek placówki; 

c) prowadzenia dokumentacji placówki dotyczącą tematyki i przebiegu własnych zajęć oraz 

dokumentację dotyczącą poszczególnych osób skierowanych na zajęcia placówki w tym 

sprawozdania z realizacji środka wychowawczego wymagane rozporządzeniem o ośrodkach 

kuratorskich; 

d) współpracy z kierownikiem i innymi osobami prowadzącymi zajęcia na terenie placówki w calu 

uzgadniania spójnych oddziaływań resocjalizacyjnych; 

e) współuczestniczenia w sporządzaniu planu pracy ośrodka i przestrzeganiu jego realizacji.   

f)  Wykonawca świadczonej usługi zobowiązany jest także m. in. do: 

-   ustalenia z kierownikiem placówki działalności i przebiegu zajęć w ramach niniejszej umowy, 

-  rzetelnego wypełniania zadań powierzonych do wykonania, 

-  gotowości do elastycznego modyfikowania zaplanowanych zajęć w odpowiedzi na 

pojawiające się potrzeby, 

-  zgłaszania kierownikowi ośrodka problemów i nieprawidłowości niezwłocznie po 

zaobserwowaniu ich występowania, 

- zachowania w tajemnicy wszelkich danych, do których będzie miał dostęp i informacji 

pozyskanych w toku czynności związanych z powierzonymi zadaniami z wyłączeniem 

współpracy na terenie placówki lub dotyczącymi podopiecznych w ich interesie, 
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-  prowadzenia zajęć przez Wykonawcę, w czasie niekolidującym z wykonywaniem obowiązków 

wynikających ze stosunku pracy Wykonawcy, 

- współpracy z całym personelem ośrodka; 

-  przestrzegania zasad równości szans, w tym równości płci.  

4.  Wykonawca świadczonej usługi w zakresie zajęć dydaktyczno - wyrównawczych z przedmiotów 

szkolnych zobowiązany jest m. in. do:  

1. prowadzenia zajęć w zakresie programowym odpowiedniego oddziału szkoły podstawowej, 

gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej; 

2. udzielania uczestnikom Ośrodka pomocy w usuwaniu zaniedbań wychowawczych i 

dydaktycznych; 

3. organizowaniu zajęć wspomagających proces nauczania; 

4. współrealizowaniu programu w zakresie rozwoju osobowościowego uczestników Ośrodka; 

5. prowadzeniu wymaganej dokumentacji, redagowanie wniosków, sporządzanie opinii na temat 

wychowanków Ośrodka; 

6. Wykonawca świadczonej usługi zobowiązany jest także do: 

 rzetelnego wykonywania powierzonych mu obowiązków wynikających z planu pracy Ośrodka 

Kuratorskiego; 

 współpracy z całym personelem Ośrodka Kuratorskiego; 

 organizowania zajęć objętych przedmiotem zamówienia przy użyciu własnych materiałów, 

narzędzi i urządzeń, a także przy wykorzystaniu materiałów, narzędzi i urządzeń dostępnych 

w Ośrodku. 

5. Wykonawca świadczonej usługi w zakresie zajęć z zakresu psychoterapii i psychoedukacji oraz 

socjoterapii zobowiązany jest m. in. do:  

a) rzetelnego wykonywania powierzonych mu obowiązków wynikających z planu pracy Ośrodka 

Kuratorskiego;  

b) dokonywania systematycznych wpisów w dzienniku zajęć i arkuszu spostrzeżeń 

dokumentujących podjęte działania;  

c) prowadzenia obserwacji i studium przypadku;   

d) przeprowadzenia badania psychologicznego i opracowania diagnozy dla poszczególnych 

uczestników ośrodka; 

e) prowadzenia oddziaływania terapeutycznego stosowanie do potrzeb w grupach treningowych i 

indywidualnie; 

f) udzielania konsultacji psychologicznych dla rodziców i opiekunów uczestników ośrodka; 

g) formułowania wniosków i opinii na temat uczestników dla potrzeb oddziaływań resocjalizacyjnych 

prowadzonych przez kuratorów; 

h) współpracy z całym personelem ośrodka.  

6. Wykonawca ma obowiązek organizować zajęcia dla uczestników zajęć w Ośrodku Kuratorskim 

zgodnie z przepisami BHP i p. poż. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania czynności objętych przedmiotem Umowy przy 

wykorzystaniu materiałów, narzędzi i urządzeń dostępnych w Ośrodku, a także przy użyciu własnych 
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materiałów, narzędzi czy urządzeń. Zamawiający nie doprecyzowuje co rozumie pod określeniem 

własnych materiałów, narzędzi i urządzeń, bowiem pozostawia w tym zakresie Wykonawcy 

dowolność. Materiały, narzędzi czy urządzenia mogą być wykorzystywane przez Wykonawcę w 

celach wspomagających proces nauczania uczestników Ośrodków Kuratorskich.          

8. Prowadzenie zajęć odbywać się będzie w okresie od dnia zawarcia Umowy, nie wcześniej niż od 

dnia 10 września 2018 r. do dnia …………. 2019 r. w następującym wymiarze czasowym: 

Lp. Miesiąc 

 
Rodzaj zajęć 

  

 Zajęcia dydaktyczno 

– wyrównawcze 

z przedmiotów 

szkolnych 

Zajęcia za zakresu 

psychoterapii i 

psychoedukacji 

oraz socjoterapii 

 
Zajęcia 

edukacyjne 

polegające na 

organizowaniu i 

prowadzeniu 

zajęć 

wychowawczych 

 
Zadanie nr ......... - OŚRODEK KURATORSKI NR .... 

 
Przewidywana liczba godzin w każdym miesiącu 

 
1. Wrzesień       

 
2. Październik       

 
3. Listopad       

4. 
 

Grudzień        

 
5. Styczeń       

 
6. Luty       

 
7. Marzec       

 
8. Kwiecień       

 
9. Maj       

10. Czerwiec        

 

 *odpowiednie wpisać dla danego zadania 

9. Przez jedną godzinę Zamawiający rozumie 60 minut.  

 Obowiązki Stron 

§ 2. 

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłową realizację przedmiotu Umowy.  

2. Wykonawca oświadcza, iż posiada doświadczenie niezbędne do należytego wykonywania 

przedmiotu Umowy oraz kwalifikacje stosowne do wykonywania powierzonych zadań.  
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3. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać Umowę z należytą starannością, zgodnie z 

postanowieniami niniejszej Umowy, przepisami prawa oraz najwyższymi standardami przyjętymi w 

tego typu działaniach.  

4. Wykonawca ma obowiązek organizować zajęcia dla uczestników zajęć w Ośrodku Kuratorskim 

zgodnie z przepisami BHP i ppoż. 

5. Podczas zajęć prowadzonych w Ośrodku Kuratorskim, Wykonawca w pełni ponosi odpowiedzialność 

za bezpieczeństwo uczestników pozostawionych pod opiekę na czas realizacji zajęć.  

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Zamawiającego za niewykonanie 

lub nienależycie wykonanie niniejszej Umowy.  

7. Strony Umowy zgodnie zobowiązują się współpracować przy wykonywaniu niniejszej Umowy, 

udzielać sobie wzajemnie wyjaśnień i informacji niezbędnych przy realizacji Umowy.  

8. Wszelkie dokumenty sporządzone przez Wykonawcę w ramach wykonywania przez niego Umowy, 

stają się własnością Zamawiającego z chwilą ich sporządzenia. Wykonawca ma obowiązek 

udostępnienia ich na każde żądanie Zamawiającego.  

§ 3. 

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie przez osoby, za pomocą których 

wykonuje przedmiot  Umowy warunków niniejszej Umowy oraz obowiązujących przepisów prawa. 

2. Do wykonywania przedmiotu Umowy mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające 

uprawnienia, doświadczenie i spełniające kryteria określone w s.i.w.z. oraz szczegółowym opisie 

przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej Umowy z uwzględnieniem 

Formularza Ofertowego Wykonawcy stanowiącego załącznik nr 2 do Umowy. 

3.  W przypadku jakichkolwiek zmian w osobach, za pomocą których Wykonawca wykonuje przedmiot 

Umowy Wykonawca zobowiązuje się natychmiast poinformować o tym Zamawiającego oraz 

przedstawić do Zamawiającemu od akceptacji ich aktualny wykaz (Załącznik nr 3 do Umowy), z 

zastrzeżeniem że zmiany takie nie mogą powodować spadku liczby osób z doświadczeniem w pracy 

z młodzieżą w Ośrodkach Kuratorskich, Zakładach Poprawczych, w Schroniskach dla Nieletnich lub  

w poradniach psychologiczno-pedagogicznych co najmniej równym ze wskazanym przez 

Wykonawcę w załączniku nr 2 do Umowy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić odpowiednią ilość osób gwarantujących rzetelność wykonania 

przedmiotu Umowy. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do natychmiastowego powiadomienia Zamawiającego, że względem 

osoby, za pomocą której wykonuje przedmiot Umowy zostało wszczęte postępowanie karne lub 

karno – skarbowe.     

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 Wykonawca wskaże osobę spełniającą warunki określone w 

s.i.w.z. oraz Załączniku nr 1 do Umowy z uwzględnieniem Załącznika nr 2, w celu wykonania 

przedmiotu Umowy.   

Wynagrodzenie i warunki płatności 

§ 4. 

1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia zgodnie z ofertą Wykonawcy, jest 

wynagrodzenie ryczałtowe.   
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2.  Maksymalna wartość przedmiotu Umowy brutto wynosi: ………………………………………… PLN. 

(słownie: …………………………………………………………………………………. zł. 00/100) brutto.  

3. Wynagrodzenie za jedną godzinę (stawka godzinowa wg formularza cenowego – załącznik nr 4 do 

Umowy) z tytułu wykonania przedmiotu Umowy wynosi w zakresie zadania nr …………. 

a) w zakresie świadczenia usług edukacyjnych  brutto …………………. PLN (słownie: 

………………………………………………………………………………..….. zł. 00/100); 

b) w zakresie świadczenia usług z zakresu psychoterapii, psychoedukacji i socjoterapii brutto 

…………………. PLN (słownie: …………………………………………..….. zł. 00/100): 

c) w zakresie świadczenia usług w zakresie organizowania i prowadzenia zajęć wyrównawczych 

brutto …………………. PLN (słownie: ………………………………………………..….. zł. 00/100). 

4. Wynagrodzenie płatne będzie z dołu za dany miesiąc świadczenia usług (okres rozliczeniowy),  

z zastrzeżeniem, że wysokość wynagrodzenia w danym miesiącu będzie sumą rzeczywiście 

wykonanych roboczogodzin świadczenia usługi i stawek odpowiednio wskazanych w ust. 3 oraz nie 

przekroczy w danym miesiącu rozliczeniowym liczby godzin wskazanych odpowiednio w § 1 ust. 8. 

5. Wynagrodzenie płatne będzie w terminie do 21 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu przez 

Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury wraz z dokumentem potwierdzającym wykonanie 

przedmiotu Umowy.  

6. Dokumentem, o którym mowa w ust. 5 będzie protokół odbioru sporządzany jeden raz w miesiącu. 

Wykonawca w protokole wyraźnie wskaże liczbę rzeczywiście wykonanych roboczogodzin 

potwierdzonych przez osobę odpowiedzialną ze strony Zamawiającego za realizację zamówienia.   

7. Wynagrodzenie płatne bedzie przelewem na rachunek wskazany na fakturze. 

8. Za datę dokonania płatności Strony będą uważały datę przekazania przez Zamawiającego zlecenia 

przelewu do banku obsługującego.  

9. Wszelkie płatności dokonywane będą w złotych polskich.   

10. Wykonawca wystawiając fakturę jako odbiorcę wskaże Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z 

siedzibą w Świdniku.  

Termin obowiązywania Umowy 

§ 5. 

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony do dnia ……………………….. 2019 r.  

2. Wykonawca zobowiązany jest do rozpoczęcia świadczenia usług objętych przedmiotem Umowy w 

dniu 10 września 2018 r., z zastrzeżeniem ust.3. 

3. Dopuszcza się zmianę Umowy w zakresie rozpoczęcia świadczenia usług w terminie określonym w 

ust. 2 w przypadku, jeśli niniejsza Umowa zostanie zawarta po 10 września 2018 r. Wykonawca 

zobowiązany będzie wówczas do rozpoczęcia świadczenia usług stanowiących przedmiot Umowy 

w terminie nie dłuższym niż trzy dni (robocze dla Zamawiającego) liczone od dnia zawarcia 

(podpisania) Umowy.  

4. Wykonawca zobowiązany jest bez względu na tryb rozwiązania Umowy przekazać Zamawiającemu 

wszystkie dokumenty związane z wykonywaniem przez niego czynności w ramach Umowy.   
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Kary umowne 

§ 6. 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku:  

a) niewykonania z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 1 godziny w danym okresie 

rozliczeniowym – w wysokości 50.00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) za każdą niewykonaną 

godzinę; 

b) stwierdzenia wykonywania Umowy przez osobę nie spełniającą kryteriów, o których mowa w § 3 

ust. 2 – w wysokości 40.00 zł (słownie: czterdzieści złotych) za każdą godzinę wykonaną przez 

nieuprawnioną osobę; 

c) odstąpienia/rozwiązania Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy  - w wysokości 10 % maksymalnej wartości przedmiotu umowy brutto, o której mowa 

w § 4 ust. 2; 

d) odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę, z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego -  

w wysokości 10 % maksymalnej wartości przedmiotu umowy brutto, o której mowa w § 4 ust. 2. 

2. Kary umowne mogą zostać potrącone z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy, na co 

Wykonawca niniejszym wyraża zgodę. 

3. Kary umowne, o których mowa w ust. 1 podlegają kumulacji.  

4.  Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego przekraczającego wysokość kar 

umownych na zasadach ogólnych. 

§ 7. 

1. Do upływu terminu obowiązywania Umowy określonego w § 5 ust. 1 Zamawiający ma prawo 

odstąpienia/rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku stwierdzenia, że 

Wykonawca nie realizuje Umowy lub wykonuje przedmiot Umowy w sposób nienależyty, a 

zwłaszcza: 

a) posługuje się przy wykonywaniu Umowy osobą nie spełniającą kryteriów określonych w 

Załączniku nr 1 z uwzględnieniem Załącznika nr 2 do Umowy; 

b)  narusza którekolwiek z postanowienia wskazanych w § 1 ust. 3 – 7, § 2 ust. 3, 4 lub 7 Umowy. 

2. Niezależnie od uprawnień określonych w ust. 1, do upływu terminu obowiązywania Umowy 

określonego w § 5 ust. 1 Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy lub jej części w razie 

wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, z zastrzeżeniem że 

odstąpienie w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 

powyższych okolicznościach. W sytuacji określonej w zdaniu 1 Wykonawca może żądać jedynie 

wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy. 

§ 8. 

1. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego, do bieżących uzgodnień w sprawie realizacji 

niniejszej Umowy jest:  

a) …………….………………………………….. – nr tel. …………………………………………….. 

b) ………………………………………………… - nr tel. ……………………………………………… 

2.  Osobą upoważnioną ze strony Wykonawcy, do bieżących uzgodnień w sprawie realizacji  
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niniejszej Umowy jest:  

a) …………….………………………………….. – nr tel. ……………………………………… 

b)   ………………………………………………… - nr tel. ……………………………………… 

3.  W przypadku zmiany osób wymienionych w ust. 1 i 2 Zamawiający i Wykonawca powiadomią o tym 

fakcie drugą Stronę w formie pisemnej. Zmiana osób nie stanowi zmiany Umowy.   

     § 9. 

1. Na czas działania Siły Wyższej obowiązki Strony, która nie jest w stanie wykonać danego obowiązku 

ze względu na działanie Siły Wyższej, ulegają zawieszeniu.  

2. Strona Umowy, która opóźnia się ze swoimi świadczeniami wynikającymi z niniejszej Umowy ze 

względu na działanie Siły Wyższej nie jest narażona na kary umowne lub odstąpienie od Umowy 

przez drugą Stronę z powodu niedopełnienia obowiązków Umownych.  

3. Dla potrzeb Umowy, „Siła Wyższa” oznacza zdarzenie, którego wystąpienie jest niezależne od Strony 

i któremu nie mogą one zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, a w szczególności: wojny, 

stany nadzwyczajne, klęski żywiołowe, epidemie, ograniczenia związane z kwarantanną, embargo, 

rewolucje, zamieszki i strajki.        

4. Każda ze Stron jest obowiązana do niezwłocznego zawiadomienia drugiej Strony o zajściu przypadku 

Siły Wyższej. O ile druga ze Stron nie wskaże inaczej na piśmie, Strona, która dokonała 

zawiadomienia będzie kontynuowała wykonywanie swoich obowiązków wynikających z Umowy w 

takim zakresie, w jakim jest to praktycznie uzasadnione, jak również musi podjąć wszystkie 

alternatywne działania zmierzające do wykonania Umowy, których podjęcia nie wstrzymuje 

zdarzenie Siły Wyższej. 

5.  W przypadku ustania Siły Wyższej, Strony niezwłocznie przystąpią do realizacji swych obowiązków 

wynikających z Umowy, chyba że Umowa stanowi inaczej. 

Podwykonawcy 

§ 10. 

Wykonawca może podzielić wykonanie poszczególnych usług wybranym przez siebie 

podwykonawcom. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania swoich 

podwykonawców jak za działania i zaniechania własne. 

Klauzula poufności. Zakaz cesji 

§ 11. 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, w posiadanie 

których wszedł wykonując przedmiot Umowy.  

2. Wykonawcy nie wolno dokonać cesji wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy bez zgody 

Zamawiającego wyrażonej pod rygorem nieważności na piśmie.  

POZOSTAŁE POSTANOWIENIA 

§ 12. 

1. Strony zobowiązują się do przetwarzania danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa.  

2. Dane osobowe, o których mowa w Umowie udostępniane są przez Strony w celu realizacji Umowy, 

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
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z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (RODO).  

3. Strony zobowiązuje się do udzielenia drugiej Stronie oraz innym podmiotom uprawnionym na 

podstawie przepisów prawa, na każde ich żądanie, informacji na temat przetwarzania danych 

osobowych udostępnionych przez druga Stronę w związku z realizacją Umowy. 

4. Strony zobowiązane są do zastosowania się do zabezpieczenia powierzonych do przetwarzania 

danych osobowych. 

5. Wykonawca oświadcza, że uzyskał od Zamawiającego informacje zgodnie z art. 13 RODO, które to 

Zamawiający zamieścił w s.i.w.z. 

§ 13. 

1.  Wszystkie zmiany postanowień Umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej. 

2.  W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 

§ 14. 

Wszelkie ewentualne spory wynikłe z tytułu realizacji niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez Sąd 

powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

§ 15. 

1.  Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla 

Zamawiającego i Wykonawcy.  

2.  Załącznikami do niniejszej Umowy są:  

 1) Załącznik nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 

 2) Załącznik nr 2 - Formularz Ofertowy Wykonawcy z dnia ………….. 

3)  Załącznik nr 3 - Wykaz osób uczestniczących w wykonaniu zamówienia 

4)  Załącznik nr 4 - Formularz Cenowy Wykonawcy z dnia ............; 

 

 

                      Zamawiający:   

 

 

Wykonawca: 
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Załącznik Nr 6 do s.i.w.z. 

  
 ………………………………….., dnia …………………. 

 
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

 
 
My niżej podpisani: 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

działając w imieniu i na rzecz:  

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego na:  

 

„Świadczenie usług edukacyjnych” 

(nr spr. LWZP-2401-4/18) 

 

-  oświadczamy, że nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy 

Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ), tj. w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 798) z żadnym z Wykonawców 

ubiegających się o niniejsze zamówienie* 

-  oświadczamy, że należymy do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 

ustawy Prawo Zamówień Publicznych, tj. w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579)*, co podmioty wymienione poniżej (należy 

podać nazwy i adresy siedzib) a ubiegające się o niniejsze zamówienie,*: 

 

 
Lp. 

 

 
Nazwa (firma) 

 
Adres siedziby 

 
1 
 

  

 
2 
 

  

 
 
 
 

............................................................. 
podpis osoby upoważnionej do 
reprezentowania wykonawcy 

 
 
 
 

* - nieodpowiednie skreślić  
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Załącznik nr 7 do s.i.w.z. 
 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na „Świadczenie usług edukacyjnych”   

(nr spr. LWZP-2401-4/18) 

(art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy p.z.p.) 

................................................. 
(pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)  

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

  
 
1. Oświadczam/-y, że nie wydano wobec 

………………………………………………………..(oznaczenie Wykonawcy) prawomocnego wyroku 

sądu lub/i ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub 

składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne” 

 
 
 
 

............................................................................................... 

                             (data, pieczęć i podpis)  

 

2. Oświadczam/-y, że wydano wobec ………………………………………………………..(oznaczenie 

Wykonawcy) prawomocny wyrok sądu lub/i ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z 

uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne” 

 

 

............................................................................................... 

                                       (data, pieczęć i podpis)  

 

 

 

Informacje: 

1) * niepotrzebne skreślić; 

2) Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie w zależności od zachodzących 

okoliczności. Zamawiający informuje Wykonawców, iż nie należy podpisywać dokumentu 

jednocześnie w pkt. 1 i 2.  
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 Załącznik nr 8 do s.i.w.z. 

 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na „Świadczenie usług edukacyjnych”   

(nr spr. LWZP-2401-4/18) 

(art. 24 ust. 1 pkt 22 ustawy p.z.p.) 

 

 

................................................. 
(pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)  

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

 
 Oświadczam/-y, że nie wydano/wydano* wobec ………………………………………………zakazu  

ubiegania się o zamówienia publiczne. 

 

  

* niepotrzebne skreślić 

............................................................................................... 

                               (data, pieczęć i podpis)  
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Załącznik nr 9 do s.i.w.z. 
 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na „Świadczenie usług edukacyjnych”  

(nr spr. LWZP-2401-4/18) 

(art. 24 ust. 5 pkt 6 i 7 ustawy p.z.p.) 

 
 
 

................................................. 
(pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)  

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

 

Oświadczam/-y, że: 

zostałem/am* /  nie zostałem/am** prawomocnie skazany/a za wykroczenie przeciwko prawom 

pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku za które wymierzono karę aresztu, ograniczenia 

wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3 000 złotych.  

 

 

Informacja:   

* niepotrzebne skreślić 

** wypełnia odpowiednio osoba fizyczna albo urzędują członek organu zarządzającego lub 

nadzorczego Wykonawcy, wspólnik w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusz w spółce 

komandytowej lub komandytowo – akcyjnej lub prokurent.   

 

 

............................................................................................... 

                              (data, pieczęć i podpis)  
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Załącznik nr 10 do s.i.w.z. 
 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na „Świadczenie usług edukacyjnych”  

(nr spr. LWZP-2401-4/18) 

(art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy p.z.p.) 

 

................................................. 
(pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)  

 

OŚWIADCZENIE WYKOANWCY 

 

 Oświadczam/-y, że: 

Wydano*/nie wydano** wobec mnie**/nas* ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu 

obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o 

zabezpieczeniu społecznym, wymierzającej tę decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 złotych.    

  

Informacja:   

* niepotrzebne skreślić 

** wypełnia odpowiednio osoba fizyczna albo urzędują członek organu zarządzającego lub 

nadzorczego Wykonawcy, wspólnik w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusz w spółce 

komandytowej lub komandytowo – akcyjnej lub prokurent.   

 

 

............................................................................................... 

                         (data, pieczęć i podpis  )  
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Załącznik nr 11 do s.i.w.z. 
 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na „Świadczenie usług edukacyjnych”  

(nr spr. LWZP-2401-4/18) 

(art. 24 ust. 1 pkt 15 oraz art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy p.z.p.) 

 

................................................. 
(pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)  

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

 

nie zalegam/zalegam* z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 

stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1785). 

 

 

 

 

.........................................................................  

                 (data, pieczęć i podpis) 

 

 

 
  

  



81 

 

Załącznik nr 12 do s.i.w.z. 
 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na „Świadczenie usług edukacyjnych”   

(nr spr. LWZP-2401-4/18) 

  

Wykaz wykonanych/wykonywanych usług 
(zadanie 1/zadanie 2/zadanie nr 3/zadanie nr 4/zadanie nr 5*) 

 
 Ja (My), niżej podpisany/a (ni) ………………………………………………………………………… 

działając w imieniu i na rzecz:  

………………………………………………………………………………….………………………………….. 

(pełna nazwa wykonawcy) 

………………………………………………………………………………….………………………………….. 

(adres siedziby wykonawcy) 

  
W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na „Świadczenie usług edukacyjnych” 

(nr spr. LWZP-2401-4/18)  

Przedstawiam(y) następujące informacje: 

Lp. Przedmiot usługi 
(zamówienia/um

owy)     

Zamawiający 
(podmiot dla 

którego usługa jest/ 
była  świadczona) 

Wartość brutto 
usługi 

(zamówienia/ 
umowy) 

Wartość brutto 
usługi 

(zamówienia 
/umowy) na jaką 

została 
zrealizowana 

umowa do dnia 
upływu terminu 
składania ofert  

Termin 
realizacji 

usługi  
(zamówienia

/umowy)  
(dokładne 

daty od/do) 

Uwagi 

 
 

1. 
 
 

 
 
 

 

     

 
 

2. 

      

 
Uwaga: do wykazu należy dołączyć dowody zgodnie z § 6 ust. 3 lit i s.i.w.z. 
 
 
………………………, dnia………………. 

                     ……………………………………………………………… 
        (Podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do reprezentowania  
    Wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu) 

*nieodpowiednie skreślić 
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Załącznik nr 13 do s.i.w.z. 
 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego  

w trybie przetargu nieograniczonego na „Świadczenie usług edukacyjnych”   

(nr spr. LWZP-2401-4/18) 

  

Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji usługi 
(zadanie 1/zadanie 2/zadanie 3/zadanie 4/zadanie 5*) 

 
 Ja (My), niżej podpisany/a (ni) ………………………………………………………………………… 

działając w imieniu i na rzecz:  

………………………………………………………………………………….………………………………….. 

(pełna nazwa wykonawcy) 

………………………………………………………………………………….………………………………….. 

(adres siedziby wykonawcy) 

  
W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na „Świadczenie usług edukacyjnych” (nr spr. LWZP-2401-4/18) 

Przedstawiam(y) następujące informacje: 

 
 

Lp. 

 
 

Imię i Nazwisko 

 
Posiadane kwalifikacje  

zawodowe, wykształcenie 
 

 
Doświadczenie w 

prowadzeniu zajęć 
(proszę o wskazanie 

dokładnego miejsca pracy 
osoby świadczącej usługi 

tj. czy była usługa 
świadczona na rzecz 

Ośrodka, Schroniska czy 
też Zakładu, a w przypadku 

kuratora sądowego 
miejsce pracy) 

 

 
Zakres wykonywanych 

czynności przy wykonywaniu 
zamówienia 

 
Podstawa dysponowania 

osobami 
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1. 
 

     

 
2. 
 

     

 
3. 
 

     

 
4. 
 

     

 
5. 
 

     

 
6. 
 

     

 
 
 

     

  
(Formularz w zależności od ilości osób należy odpowiednio zmodyfikować)  

 
 
 
 
 
………………………, dnia……………….. 
 
 
                             ……………………………………………………………… 

              (Podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do reprezentowania  
          Wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu) 
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Załącznik nr 14 do s.i.w.z. 
 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego  

w trybie przetargu nieograniczonego na „Świadczenie usług edukacyjnych”   

(nr spr. LWZP-2401-4/18) 

  

Wykaz usług w ramach kryterium Doświadczenie 
(zadanie 1/zadanie 2/zadanie 3/zadanie 4/zadanie 5*) 

 
 Ja (My), niżej podpisany/a (ni) ………………………………………………………………………… 

działając w imieniu i na rzecz:  

………………………………………………………………………………….………………………………….. 

(pełna nazwa wykonawcy) 

………………………………………………………………………………….………………………………….. 

(adres siedziby wykonawcy) 

  

przedstawiam(y) następujące informacje: 

Lp. Przedmiot  

usług(zamówienia/

umowy)*    

Zamawiający 

(podmiot na 

rzecz którego 

usługi były 

świadczone) 

Wartość brutto 

(zamówienia/ 

umowy) 

Termin obowiązywania 

(zamówienia/umowy)  

(dokładne daty od/do) 

Uwagi 

 

1. 

     

 

2. 

     

      

 
Uwaga: do wykazu należy dołączyć dowody zgodnie z § 13 ust. 2 Ad Lp.2)  s.i.w.z. 
 

(Formularz w zależności od liczby usług należy odpowiednio zmodyfikować)  
 

 
 
 
………………………, dnia……………….. 
 

 
……………………………………………………………… 

        (Podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do reprezentowania  
    Wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu) 

 
*nieodpowiednie skreślić 
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Załącznik nr 15 do s.i.w.z. 

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

zawarta dnia …………….. 2018 r. pomiędzy: 

(zwana dalej „Umową") 

Skarbem Państwa - Sądem Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku 

21-040 Świdnik, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 18 

NIP: 712-32-35-253     REGON: 060716192 

reprezentowanym przez: 

P. Roberta Wasiewicza – Prezesa Sądu   

zwanym dalej w treści Umowy „Administratorem” 

a 

…………………………………………………………….. 

……………………………………………………………. 

…………………………………………………………….. 

NIP: …………………….   REGON: …………………………. 

reprezentowaną przez: 

 …………………………………………………………………….   

zwaną dalej w treści Umowy „Podmiotem przetwarzającym” 

 

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta zostaje w celu wykonania 

obowiązków wynikających z postanowień rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119) zwanym dalej RODO.  

§ 1 .  

Definicje 

Dla potrzeb niniejszej Umowy Administrator i Podmiot przetwarzający ustalają następujące 

znaczenie niżej wymienionych pojęć: 

1. Umowa Powierzenia - niniejsza Umowa; 

2. Umowa Główna – Umowa, w związku z którą zawierana jest Umowa Powierzenia; 

3.  RODO - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 2016 r. nr 119/1). 

§ 2 .  

Powierzenie przetwarzania danych osobowych 

1. Administrator danych powierza Podmiotowi przetwarzającemu, w trybie art. 28 RODO dane 

osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu określonym w niniejszej Umowie. 

2.  Podmiot przetwarzający oświadcza, iż zobowiązuje się do przetwarzania powierzonych danych 
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zgodnie z postanowieniami RODO i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa o ochronie 

danych osobowych i stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi RODO. 

3.  Podmiot przetwarzający może przetwarzać dane osobowe wyłącznie w zakresie i celu 

przewidzianym w Umowie powierzenia oraz zgodnie z innymi udokumentowanymi poleceniami 

Administratora, przy czym za takie udokumentowane polecenia uważa się postanowienia Umowy 

powierzenia oraz ewentualne inne polecenia przekazywane przez Administratora na piśmie. 

§ 3. 

Zakres i cel przetwarzania danych 

1. Podmiot przetwarzający będzie przetwarzał powierzone na podstawie Umowy Głównej dane 

osobowe zwykłe pracowników Administratora. 

Powierzone przez Administratora dane osobowe będą przetwarzane przez Podmiot 

przetwarzający wyłącznie w celu realizacji Umowy Głównej z dnia ……………………………. w 

zakresie świadczenia usług …………………………………………….. na rzecz Sądu Rejonowego 

Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku.   

§ 4. 

Oświadczenia i obowiązki stron 

I. Administrator oświadcza, iż: 

1. jest administratorem danych osobowych, w odniesieniu do Danych, w rozumieniu przepisów 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO"); 

2. posiada podstawy prawne Przetwarzania Danych, a powierzenie Podmiotowi przetwarzającemu 

Danych do przetwarzania nie naruszy praw podmiotów tych Danych, przepisów prawa (w 

szczególności RODO) czy jakichkolwiek praw osób trzecich; 

3. udostępnia Dane Podmiotowi przetwarzającemu wyłącznie w celu realizacji Umowy Głównej. 

II.  Podmiot przetwarzający oświadcza, iż: 

1. dane przetwarzane będą przez niego zgodnie z niniejszą Umową powierzenia i przepisami 

prawa; 

2. przetwarzanie Danych dokonywane będzie wyłącznie w celu prawidłowego wykonania Umowy 

Głównej; 

3. osoby upoważnione przez niego do Przetwarzania Danych zostały zobowiązane do prawidłowej 

ochrony Danych, jak również zostały zobowiązane do zachowania Danych w tajemnicy lub 

podlegają ustawowemu obowiązkowi zachowania takiej tajemnicy; 

4. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do podjęcia działań, wymaganych przez właściwe 

przepisy prawa, zwłaszcza w art. 32 RODO, zgodnie z którym Podmiot przetwarzający wdraża 

odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt 

wdrożenia oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub 

wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, aby 

zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku; 

5. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu 
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powierzonych danych osobowych; 

6. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy, (o której mowa w 

art. 28 ust 3 pkt b RODO) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do 

przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno w trakcie 

zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu; 

7. Podmiot przetwarzający po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem 

zwraca Administratorowi wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba 

że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych; 

8. w miarę możliwości Podmiot przetwarzający pomaga Administratorowi w niezbędnym zakresie 

wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz 

wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 RODO. W szczególności Podmiot 

przetwarzający zobowiązuje się - na żądanie Administratora - do przygotowania i przekazania 

Administratorowi informacji potrzebnych do spełnienia żądania osoby, której dane dotyczą, w 

ciągu 3 dni od dnia otrzymania żądania Administratora; 

9. Podmiot przetwarzający po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych zobowiązuje się 

do przekazania Administratorowi informacji dotyczących naruszenia ochrony danych osobowych 

w ciągu 24 godzin od jego wykrycia, w tym informacji o których mowa w art. 33 ust. 3 RODO. 

§ 5. 

Prawo kontroli 

1. Administrator danych osobowych zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) RODO ma prawo kontroli, w tym 

inspekcji w zakresie zgodności operacji przetwarzania z prawem i Umową powierzenia oraz czy 

środki zastosowane przez Podmiot przetwarzający przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu 

powierzonych danych osobowych spełniają wymogi określone przez RODO. 

2. Podmiot przetwarzający udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania 

spełnienia obowiązków określonych w art. 28 RODO. 

§ 6 .  

Dalsze powierzenie danych do przetwarzania 

1. Podmiot przetwarzający może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą Umową do dalszego 

przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania Umowy po uzyskaniu uprzedniej 

pisemnej zgody Administratora danych. 

2. Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na pisemne 

polecenie Administratora danych chyba, że obowiązek taki nakłada na Podmiot przetwarzający 

prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Podmiot przetwarzający. W takim 

przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Podmiot przetwarzający informuje Administratora 

danych o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi 

na ważny interes publiczny. 

3.  Podwykonawca, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy Powierzenia winien spełniać te same 

gwarancje i obowiązki jakie zostały nałożone na Podmiot przetwarzający w niniejszej Umowie. 

4.  Podmiot przetwarzający ponosi pełną odpowiedzialność wobec Administratora za nie wywiązanie 

się ze spoczywających na podwykonawcy obowiązków ochrony danych. 
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§ 7. 

Odpowiedzialność Podmiotu przetwarzającego 

1. Podmiot przetwarzający jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych 

osobowych niezgodnie z treścią Umowy, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do 

przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym. 

2.  Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Administratora danych 

o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym 

przetwarzania przez Podmiot przetwarzający danych osobowych określonych  

w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych 

danych, skierowanych do Podmiotu przetwarzającego, a także o wszelkich planowanych, o ile są 

wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania w Podmiocie 

przetwarzającym tych danych osobowych. Niniejszy ustęp dotyczy wyłącznie danych osobowych 

powierzonych przez Administratora danych. 

§ 8 .  

Czas obowiązywania umowy 

1. Niniejsza umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia do dnia zakończenia Umowy Głównej. 

2. Przetwarzanie Danych odbywać się będzie w okresie obowiązywania Umowy Głównej. 

§ 9. 

Rozwiązanie umowy 

Administrator danych może rozwiązać niniejszą Umowę ze skutkiem natychmiastowym gdy Podmiot 

przetwarzający: 

a) pomimo zobowiązania go do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli nie usunie ich 

w wyznaczonym terminie; 

b) przetwarza dane osobowe w sposób niezgodny z Umową; 

c) powierzył przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody Administratora 

danych. 

§ 10.  

Zasady zachowania poufności 

1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, 

materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Administratora danych i od  

współpracujących z nim osób oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy 

przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne"). 

2. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy 

danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez pisemnej zgody 

Administratora danych w innym celu niż wykonanie Umowy Głównej, chyba że konieczność 

ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy. 

§ 11. 

Postanowienia końcowe 

1. Rozwiązanie lub wygaśniecie Umowy Głównej skutkuje odpowiednio rozwiązaniem lub 

wygaśnięciem Umowy powierzenia bez potrzeby składania dodatkowych oświadczeń. 
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2. Rozwiązanie Umowy powierzenia przed upływem okresu na jaki została zawarta Umowa Główna, 

bez jednoczesnego rozwiązania Umowy Głównej, jest wyłączone. 

3. Umowa Powierzenia została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach dla każdej ze 

stron. 

4. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego oraz RODO. 

5. Sądem właściwym dla rozpatrzenia sporów wynikających z niniejszej umowy będzie sąd właściwy 

dla siedziby Administratora danych. 

 

 
 

ADINISTRATOR 

 

 
PODMIOT PRZETWARZAJĄCY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


