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ZAMAWIAJĄCY: 

 
Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku 

Adres: 87-800 Włocławek 
ul. Nowomiejska 15A 

tel. (54) 2313342   fax. (54)4121098 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH 

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego  
w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. 

 
Nabór ekspertów branżowych do Projektu pn. „Szkoła Zawodowców” realizowanego  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego  
na lata 2014-2020. 

 
CPV: 98390000-3 - inne usługi   

Nr sprawy:   KPCENW.AOM.331.2.2.2017 
 
 
 
 
Postępowanie przetargowe prowadzone jest na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą 

Pzp”. Wartość zamówienia jest niższa niż kwoty określone w przepisach wydanych na 

podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 

 
 
 
 
 
 
Opracowała: Aleksandra Olejniczak-Musiał 
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I. INFORMACJE OGÓLNE: 
 
1. Nazwa oraz adres Zamawiającego: 
 
Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku 
Adres Zamawiającego: 
ul. Nowomiejska 15A, 87-800 Włocławek 
Regon: 910853652 
NIP: 888-23-64-575 
tel. (54)2313342  fax. (54)4121098 
e-mail: kpcen@cen.info.pl. 
strona internetowa: www.cen.org.pl 
 
2. Tryb udzielenia zamówienia:  
 

przetarg nieograniczony na zadanie pn. 
 

Nabór ekspertów branżowych do Projektu pn. „Szkoła Zawodowców” realizowanego w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 

lata 2014-2020. 
 
CPV: 98390000-3 - inne usługi 
 
II.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest nabór ekspertów branżowych do wykonania zadań w 
ramach Projektu pn. „Szkoła Zawodowców” realizowanego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.  
Cele projektu opisano w załączniku nr 1 do SIWZ. 
Aktualna lista szkół biorących udział w projekcie – załącznik nr 2 

2. Projekt jest finansowany zgodnie z postanowieniami uchwały nr 8/343/17 Zarządu 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie przyznania 
dofinansowania na realizację projektu własnego pn. „Szkoła Zawodowców” w ramach 
Poddziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe, Działania 10.2 Kształcenie ogólne i 
zawodowe, Osi priorytetowej 10. Innowacyjna edukacja, Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.  

3. Lista stanowisk przeznaczona do obsadzenia w drodze naboru ekspertów branżowych 
do Projektu pn. „Szkoła Zawodowców” wraz z liczbą godzin: 
 

Lp. Stanowisko Liczba godzin 

1.  

Ekspert branżowy w Technikum w Zespole Szkół Przemysłu 
Spożywczego i VIII LO w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. 
Grunwaldzka 33/35 - specjalizacja: Najlepsza bezpieczna 
żywność-przetwórstwo, nawozy i opakowania 

360 
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2.  

Ekspert branżowy w Technikum w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych, 86-100 Świecie, ul. Kościuszki 6a – 
specjalizacja: Motoryzacja, urządzenia transportowe i 
automatyka przemysłowa 

360 

3.  

Ekspert branżowy w Zespole Szkół Mechanicznych 
Elektrycznych i Elektronicznych, 87-100 Toruń, ul. Św. Józefa 
26 – specjalizacja: Motoryzacja, urządzenia transportowe i 
automatyka przemysłowa  

360 

4.  

Ekspert branżowy w Technikum w Zespole Szkół 
Technicznych w Toruniu, 87-100 Toruń,  ul. Legionów 19/25 
– specjalizacja: Motoryzacja, urządzenia transportowe i 
automatyka przemysłowa  

360 

5.  

Ekspert branżowy w Technikum w Zespole Szkół 
Samochodowych w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Grunwaldzka 
25 B – specjalizacja: Motoryzacja, urządzenia transportowe i 
automatyka przemysłowa 

360 

6.  

Ekspert branżowy w Technikum w Zespole Szkół 
Elektrycznych we Włocławku, 87-800 Włocławek, ul. 
Toruńska 77/83 – specjalizacja: Motoryzacja, urządzenia 
transportowe i automatyka przemysłowa  

360 

7.  Ekspert branżowy w Technikum w Zespole Szkół 
Samochodowych im. Tadeusza Kościuszki, 87-800 
Włocławek,  ul. Leśna 1 A – specjalizacja: Motoryzacja, 
urządzenia transportowe i automatyka przemysłowa  

360 

8.  Ekspert branżowy w Technikum w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych im. Marii Karłowskiej w Żninie, 88-400 
Żnin, ul. Browarowa 14 – specjalizacja: Motoryzacja, 
urządzenia transportowe i automatyka przemysłowa  

360 

9.  Ekspert branżowy w Technikum w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych, 86-100 Świecie, ul. Kościuszki 6a – 
specjalizacja: Przetwarzanie informacji, multimedia, 
programowanie, usługi ICT  

360 

10. Ekspert branżowy w Technikum w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących i Technicznych nr 13 w Toruniu, 87-100 
Toruń, ul. Targowa 36/38 – specjalizacja: Przetwarzanie 
informacji, multimedia, programowanie, usługi ICT  

360 

11. Ekspert branżowy w Zespole Szkół Mechanicznych 
Elektrycznych i Elektronicznych, 87-100 Toruń, ul. Św. Józefa 
26 – specjalizacja: Przetwarzanie informacji, multimedia, 
programowanie, usługi ICT 

360 

12. Ekspert branżowy w Technikum w Zespole Szkół 
Elektrycznych we Włocławku, 87-800 Włocławek, ul. 
Toruńska 77/83 – specjalizacja: Przetwarzanie informacji, 
multimedia, programowanie, usługi ICT  

360 
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13. Ekspert branżowy w Technikum w Zespole Szkół 
Samochodowych im. Tadeusza Kościuszki, 87-800 
Włocławek, ul. Leśna 1 A – specjalizacja: Przetwarzanie 
informacji, multimedia, programowanie, usługi ICT 

360 

14. Ekspert branżowy w Technikum w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych im. Marii Karłowskiej w Żninie, 88-400 
Żnin, ul. Browarowa 14 – specjalizacja: Przetwarzanie 
informacji, multimedia, programowanie, usługi ICT  

360 

15. Ekspert branżowy w Technikum w Zespole Szkół 
Technicznych w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Legionów 19/25 
– specjalizacja: Transport, logistyka, handel-szlaki wodne i 
lądowe  

360 

 
4. Przedmiot zamówienia został podzielony na 15 odrębnych części, różniących się 

miejscem realizacji zadań, rodzajem specjalizacji i wymaganiami dla osób realizujących 
zadania w ramach projektu.  

 
 
 
 

Wykonawcy składają oferty na poszczególne części. 
 
3.1. CZĘŚĆ I – Ekspert branżowy w Technikum w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII 
LO w Toruniu  – specjalizacja: Najlepsza bezpieczna żywność-przetwórstwo, nawozy  
i opakowania –– szczegółowy zakres czynności oraz wymagania zawarte są w załączniku nr 3 
 
MIEJSCE REALIZACJI: Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII LO w Toruniu  

87-100 Toruń, ul. Grunwaldzka 33/35 
 
3.2. CZĘŚĆ II - Ekspert branżowy w Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych  
w Świeciu – specjalizacja: Motoryzacja, urządzenia transportowe i automatyka przemysłowa 
– szczegółowy zakres czynności oraz wymagania zawarte są w załączniku nr 4 
 
MIEJSCE REALIZACJI: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 

86-100 Świecie, ul. Kościuszki 6a 
 
3.3. CZĘŚĆ III - Ekspert branżowy w Zespole Szkół Mechanicznych Elektrycznych  
i Elektronicznych w Toruniu – specjalizacja: Motoryzacja, urządzenia transportowe  
i automatyka przemysłowa – szczegółowy zakres czynności oraz  wymagania zawarte są  
w załączniku nr 4 
 
MIEJSCE REALIZACJI: Zespół Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych 

87-100 Toruń, ul. Św. Józefa 26 
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3.4. CZĘŚĆ IV - Ekspert branżowy w Technikum w Zespole Szkół Technicznych w Toruniu – 
specjalizacja: Motoryzacja, urządzenia transportowe i automatyka przemysłowa – 
szczegółowy zakres czynności oraz  wymagania zawarte są w załączniku nr 4 
 
MIEJSCE REALIZACJI: Zespół Szkół Technicznych w Toruniu 

87-100 Toruń, ul. Legionów 19/25 
 
3.5. CZĘŚĆ V - Ekspert branżowy w Technikum w Zespole Szkół Samochodowych w Toruniu 
– specjalizacja: Motoryzacja, urządzenia transportowe i automatyka przemysłowa – 
szczegółowy zakres czynności oraz wymagania zawarte są w załączniku nr 4 
 
MIEJSCE REALIZACJI: Zespół Szkół Samochodowych w Toruniu 

87-100 Toruń, ul. Grunwaldzka 25 B 
 
3.6. CZĘŚĆ VI - Ekspert branżowy w Technikum w Zespole Szkół Elektrycznych we Włocławku 
– specjalizacja: Motoryzacja, urządzenia transportowe i automatyka przemysłowa – 
szczegółowy zakres czynności oraz wymagania zawarte są w załączniku nr 4 
 
MIEJSCE REALIZACJI: Zespół Szkół Elektrycznych we Włocławku  

87-800 Włocławek ul. Toruńska 77/83 
 
3.7. CZĘŚĆ VII – Ekspert branżowy w Technikum w Zespole Szkół Samochodowych  
im. Tadeusza Kościuszki we Włocławku – specjalizacja: Motoryzacja, urządzenia 
transportowe i automatyka przemysłowa – szczegółowy zakres czynności oraz wymagania 
zawarte są w załączniku nr 4 
 
MIEJSCE REALIZACJI: Zespół Szkół Samochodowych im. Tadeusza Kościuszki  

87-800 Włocławek, ul. Leśna 1 A 
 
3.8. CZĘŚĆ VIII – Ekspert branżowy w Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych  
im. Marii Karłowskiej w Żninie – specjalizacja: Motoryzacja, urządzenia transportowe  
i automatyka przemysłowa – szczegółowy zakres czynności oraz  wymagania zawarte są  
w załączniku nr 4 
 
MIEJSCE REALIZACJI: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Karłowskiej w Żninie 

88-400 Żnin, ul. Browarowa 14 
 
3.9. CZĘŚĆ IX - Ekspert branżowy w Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych  
w Świeciu – specjalizacja: Przetwarzanie informacji, multimedia, programowanie, usługi ICT 
– szczegółowy zakres czynności oraz  wymagania zawarte są w załączniku nr 5 
 
MIEJSCE REALIZACJI: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 

86-100 Świecie, ul. Kościuszki 6a 
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3.10. CZĘŚĆ X – Ekspert branżowy w Technikum w Zespole Szkół Ogólnokształcących  
i Technicznych nr 13 w Toruniu – specjalizacja: Przetwarzanie informacji, multimedia, 
programowanie, usługi ICT – szczegółowy zakres czynności oraz  wymagania zawarte są  
w załączniku nr 5 
 
MIEJSCE REALIZACJI: Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych nr 13 w Toruniu 

87-100 Toruń, ul. Targowa 36/38 
 

3.11. CZĘŚĆ XI - Ekspert branżowy w Zespole Szkół Mechanicznych Elektrycznych  
i Elektronicznych w Toruniu – specjalizacja: Przetwarzanie informacji, multimedia, 
programowanie, usługi ICT – szczegółowy zakres czynności oraz  wymagania zawarte są  
w załączniku nr 5 
 
MIEJSCE REALIZACJI: Zespół Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych 

87-100 Toruń, ul. Św. Józefa 26 
 
3.12. CZĘŚĆ XII - Ekspert branżowy w Technikum w Zespole Szkół Elektrycznych  
we Włocławku – specjalizacja: Przetwarzanie informacji, multimedia, programowanie, 
usługi ICT – szczegółowy zakres czynności oraz  wymagania zawarte są w załączniku nr 5 
 
MIEJSCE REALIZACJI: Zespół Szkół Elektrycznych we Włocławku 

87-800 Włocławek, ul. Toruńska 77/83 
 
3.13. CZĘŚĆ XIII – Ekspert branżowy w Technikum w Zespole Szkół Samochodowych  
im. Tadeusza Kościuszki we Włocławku – specjalizacja: Przetwarzanie informacji, 
multimedia, programowanie, usługi ICT – szczegółowy zakres czynności oraz wymagania 
zawarte są w załączniku nr 5 
 
MIEJSCE REALIZACJI: Zespół Szkół Samochodowych im. Tadeusza Kościuszki 

87-800 Włocławek, ul. Leśna 1 A 
 
3.14. CZĘŚĆ XIV - Ekspert branżowy w Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych  
im. Marii Karłowskiej w Żninie – specjalizacja: Przetwarzanie informacji, multimedia, 
programowanie, usługi ICT – szczegółowy zakres czynności oraz wymagania zawarte są  
w załączniku nr 5 
 
MIEJSCE REALIZACJI: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Karłowskiej w Żninie 

88-400 Żnin, ul. Browarowa 14 
 
 
3.15. CZĘŚĆ XV - Ekspert branżowy w Technikum w Zespole Szkół Technicznych w Toruniu – 
specjalizacja: Transport, logistyka, handel-szlaki wodne i lądowe – szczegółowy zakres 
czynności oraz wymagania zawarte są w załączniku nr 7 
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MIEJSCE REALIZACJI: Zespół Szkół Technicznych w Toruniu 
87-100 Toruń, ul. Legionów 19/25 

 
 
 
 
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 
 
Termin realizacji przedmiotu zamówienia:  od dnia podpisania umowy do 30.04.2018 r. 
 
 
IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
 
IV.I. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w myśl art. 22 ust. 1 – 
1b ustawy Pzp: 

1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp; 
2. spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie: 

a. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności 
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, 

b. zdolności zawodowej – wymagania zawarte są w załącznikach dotyczących 
zakresów czynności dla poszczególnych części. 

 
V. PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST. 5. 
V.I. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający może wykluczyć również 
wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp: 

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 zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 
1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U.  poz. 978, z późn. 
zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu 
upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli 
układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, 
chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 
lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.);  

2. który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego 
uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub 
rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co 
zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; 

3. jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp, uprawnione 
do reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 
2–4 ustawy Pzp z: 

a. zamawiającym, 
b. osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego, 
c. członkami komisji przetargowej, 
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d. osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a 
ustawy Pzp 

 – chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny 
sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu; 

4. który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w 
istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego, zawartą z 
innym zamawiającym, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia 
odszkodowania;  

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 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp, 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. 

 
V.II. Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą z 
zastrzeżeniem art. 24 ust. 8-12 ustawy Pzp. 
 
VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU LUB BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA:  
 
VI.I. Oferta składana na zadanie powinna zawierać następujące dokumenty: 
1. Wypełniony formularz ofertowy (Załącznik nr 8 do SIWZ); 
2. Wypełniony formularz cenowy (Załącznik nr 9 do SIWZ); 
3. Oświadczenie o spełnianiu warunków, wymienionych w treści art. 22 ust. 1-1b ustawy Pzp 

(Załącznik  nr 10 do SIWZ); 
4. Oświadczenie składane na podstawie art.25a ust.1 ustawy Pzp (Załącznik nr 11 do SIWZ); 
5. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 

rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 
ustawy Pzp;  

6. Oświadczenie Wykonawcy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 
przedmiotu zamówienia, posiadają wymagane wykształcenie, doświadczenie, 
uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (Załącznik 
nr 12 do SIWZ); 

7. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów 
załączonych przez Wykonawcę, jeżeli oferta podpisywana jest przez pełnomocnika; 

8. Kserokopia dyplomu potwierdzającego wykształcenie wyższe oraz kserokopie 
dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań zawartych w załącznikach dla 
poszczególnych stanowisk (części zamówienia); 

9. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu przedmiotu zamówienia wraz  
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, wykształcenia oraz 
informacji o podstawie dysponowania tymi osobami (Załącznik nr 13 do SIWZ); 
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10. Zaakceptowany wzór umowy (załącznik nr 14 do SIWZ w zależności od zakresu czynności 
i stanowiska); 

11. Wypełniony i podpisany kwestionariusz – dotyczy osób fizycznych (załącznik nr 15 do 
SIWZ);   

12. CV (załącznik nr 16 do SIWZ); 
13. Oświadczenie Wykonawcy o zaangażowaniu zawodowym (załącznik nr 17 do SIWZ). 
 
VI.II. Uwagi dotyczące formy składanych dokumentów: 
1. Dokumenty, o których mowa w punkcie VI.I. ppkt 5 – z  zastrzeżeniem pkt IX niniejszej 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia, mogą być przedstawione w formie 
oryginałów albo kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę 
(przez Wykonawcę należy rozumieć osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy 
na zewnątrz).  

2. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o którym mowa w pkt VI.I. ppkt 7, musi być 
przedstawione w formie wynikającej z przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku 
Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2017 r., poz. 459), tj. oryginał lub odpis notarialny. 

3. Odpis z właściwego rejestru musi być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert. 

4. Gdy przedstawiona kserokopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budziła 
wątpliwości co do jej prawdziwości, a zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w 
inny sposób zażąda przedstawienia oryginału lub potwierdzonej notarialnie kopii 
dokumentu.  

5. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniami na język 
polski. 

6. Wykonawca obowiązany jest wskazać Zamawiającemu, którą część zamówienia powierzy 
do wykonania podwykonawcom. Jeśli Wykonawca nie zamierza powierzać wykonania 
części zamówienia podwykonawcom, wpisuje on w formularzu oferty (zał. Nr 8 do SIWZ), 
iż nie powierzy wykonania części zamówienia podwykonawcom. Niewypełnienie lub nie 
złożenie deklaracji będzie równoznaczne dla Zamawiającego z nieskorzystaniem z 
podwykonawców. 

 
VI.III. Dokumenty wymagane od wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania  

za granicą: 
 
1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt VI.I ppkt 5 składa dokument lub 
dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 
potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 

2. Dokument, o którym mowa w pkt VI.I ppkt 5 powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.  

3. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w ppkt 1, zastępuje się 
je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym 
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organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca 
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepisy ppkt 2 stosuje się odpowiednio. 

4. Dokument, o którym mowa w ppkt 1 i 2 należy złożyć w formie oryginału lub kserokopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, wraz z tłumaczeniem na język 
polski. 

 
VI.IV. Dokumenty składane przez wykonawców występujących wspólnie: 
 
1. Wszyscy z Wykonawców składających ofertę wspólnie zobligowani są do złożenia 

dokumentów wymienionych w pkt VI.I. w ppkt  4 i 5. 
2. Pozostałe dokumenty wymienione w pkt VI.I. są składane przez pełnomocnika. 
3. Poza dokumentami wymienionymi w ppkt 1 i 2 Wykonawcy występujący wspólnie winni 

załączyć do oferty: 
-   dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w 
sprawie zamówienia publicznego w ich imieniu. 

4. W formularzu oferty należy wpisać wszystkie podmioty występujące wspólnie. 
5. Spełnienie warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie łącznie dla wszystkich 

podmiotów występujących wspólnie. Zapisy pkt VI.II. i VI.III. stosuje się odpowiednio. 
 
VII.  INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO  
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE 
WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI: 
 
1. Zamawiający porozumiewa się z Wykonawcą pocztą elektroniczną, pisemnie lub faksem. 
2. Oświadczenia, wnioski i zawiadomienia Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują w 

formie pisemnej, pocztą elektroniczną lub faksem na adresy lub numery faksu zawarte w 
SIWZ lub w złożonej ofercie. 

3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski lub zawiadomienia 
faksem, każda ze stron na żądanie drugiej potwierdza fakt ich otrzymania. 

 
4. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest: 
 

Aleksandra Olejniczak-Musiał – st. ref. ds. admin.-ekonomicznych 
tel.: 54 231 33 42 wew. 13, e-mail: a.olejniczak@cen.info.pl 

 
5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. 
6. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 

dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie 
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie 
później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania 
ofert. 
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7. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął 
po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w art. 38 ust. 1 ustawy Pzp lub 
dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić 
wniosek bez rozpoznania. 

8. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców. 
 
VIII. TRYB, FORMA WNOSZENIA I ZWROT WADIUM: 
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium. 
 
IX. TERMIN,  DO  KTÓREGO WYKONAWCA  BĘDZIE  ZWIĄZANY ZŁOŻONĄ  OFERTĄ: 
Okres związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz  
z upływem terminu składania ofert. 
 
X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY: 
 
1. Oferta winna być sporządzona na FORMULARZU OFERTOWYM stanowiącym załącznik  

nr 8 do niniejszego dokumentu lub napisana na komputerze w formie odpowiadającej 
przywołanemu powyżej drukowi.  

2. Do oferty winny być załączone wszystkie dokumenty wymagane odpowiednimi 
postanowieniami pkt VI.I. niniejszej specyfikacji istotnych warunków udzielenia 
zamówienia. 

3. Wszystkie załączniki muszą być wypełnione przez Wykonawcę ściśle według warunków 
zawartych w niniejszej SIWZ bez dokonywania zmian. W przypadku, gdy jakakolwiek część 
dokumentów nie dotyczy Wykonawcy należy na załączniku wpisać: „NIE DOTYCZY”. 

4. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w ramach jednej części. Wykonawca, 
który złoży więcej niż jedną ofertę w ramach jednej części zostanie wykluczony  
z postępowania. 

5. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty. 
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert równoważnych. 
8. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.  
9. Zamawiający dopuszcza składanie ofert w odniesieniu do jednej lub kilku części 

zamówienia. 
10. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających. 
11. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
12. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
13. Ofertę należy sporządzić w języku polskim. 
14. Cena oferty musi być podana w złotych polskich. 
15.  Oferta winna być napisana na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie długopisem – 

nieścieralnym atramentem oraz powinna być podpisana przez upoważnionego 
przedstawiciela Wykonawcy. 

16.  Wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenia wykonawcy, muszą być 
podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. Zamawiający zaleca, aby 
wszystkie strony oferty były parafowane, ponumerowane i zszyte. 
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17. Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli 
wykonawca zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione (z zastrzeżeniem art. 86 ust. 4 
ustawy). 

18. Pełnomocnictwo do podpisania oferty należy dołączyć do oferty, o ile nie wynika ono 
z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę. 

19.  Jeżeli do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy wymagane jest zastosowanie 
tzw. reprezentacji łącznej, wówczas wszystkie dokumenty muszą być podpisane przez 
uprawnione osoby. 

20.  Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł poprawki powinny być parafowane przez 
osobę/ osoby podpisujące ofertę. 

21.  Wykonawca winien umieścić ofertę w nieprzezroczystej i zabezpieczonej kopercie. 
Koperta winna być zaadresowana: 
 

 

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku 
ul. Nowomiejska 15A  

87-800 Włocławek 
 

oraz powinna być oznakowana w następujący sposób: 
 

OFERTA NA ZADANIE :  
Nabór ekspertów branżowych do Projektu pn. „Szkoła Zawodowców” realizowanego w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 
lata 2014-2020. 

 
Na kopercie należy dopisać – nie otwierać przed dniem 20.04.2017 r., do godz. 8.30 

 

 
22.  Koperta powinna być zaadresowana i oznakowana jw., a ponadto opatrzona nazwą oraz 

dokładnym adresem Wykonawcy. Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za skutki 
braku zachowania powyższych warunków. 

23.  Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod 
warunkiem, że nastąpi to przed wyznaczonym przez zamawiającego terminem składania 
ofert. Koperta będzie dodatkowo oznaczona określeniem „zmiana” lub „wycofanie”. 

24.  Oferta złożona po terminie składania ofert, zostanie zwrócona bez otwierania 
niezwłocznie Wykonawcy. 

 
XI. MIEJSCE  ORAZ  TERMIN  SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT: 

 
XI.I. Składanie ofert: 

 
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj.: Kujawsko-Pomorskiego Centrum 

Edukacji Nauczycieli we Włocławku, ul. Nowomiejska 15A, 87-800 Włocławek w terminie 
do dnia 20.04.2017 r. do godz. 8.00  w sekretariacie osobiście lub drogą pocztową. 
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2.  Za terminowe dostarczenie uważa się wpłynięcie oferty do Zamawiającego w wyznaczonym 
terminie, a nie datę nadania w Urzędzie Pocztowym. 

3. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostaną 
zwrócone bez otwierania niezwłocznie Wykonawcom. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu składania ofert w trybie 
wynikającym z art. 38 ust. 6 ustawy Pzp. 

5. W przypadku określonym w ppkt 4 wszystkie prawa i obowiązki Zamawiającego oraz 
Wykonawców odnoszące się do terminu pierwotnego będą odnosiły się do terminu 
zmienionego. 
 

XI.II. Otwarcie ofert: 
 

1. Zamawiający otworzy koperty z ofertami oraz ofertami i zmianami w dniu 20.04.2017 r. o 
godz. 8:30 w sali nr 116, w budynku Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli 
we Włocławku, ul. Nowomiejska 15A, 87-800 Włocławek. 

2. Otwarcie ofert jest jawne. 
3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć 

na sfinansowanie zamówienia. 
4. Podczas otwierania kopert z ofertami, Zamawiający ogłosi imię i nazwisko, nazwę (firmę) 

oraz adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny 
oferty. 

5. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej 
informacje dotyczące:  

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 

zawartych w ofertach. 
 
XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY: 
 
1. Cena oferty musi być podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w PLN, 

cyfrowo i słownie. 
2. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z 

wykonaniem zamówienia, o których mowa w SIWZ. 
3. Cena oferty może być tylko jedna. 
4. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania). 
5. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do 

przedmiotu zamówienia, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie 
wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. 

6. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana 
ocena wyjaśnień potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do 
przedmiotu zamówienia. 

7. Cena oferty będzie ceną ryczałtową i nie będzie podlegała waloryzacji przez cały okres 
umowy. 
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8. Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki 
rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne 
omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków 
zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając 
o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy Pzp. 

 
XIII. OPIS  KRYTERIÓW OCENY OFERT: 

1. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi zgodnie z ustawą Pzp dla każdej części odrębnie, 
na podstawie poniższego kryterium, któremu odpowiada określona liczba punktów. 
Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku. 
Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych 
przez wykonawców w zakresie kryterium. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu 
wymagania określone w kryterium otrzyma maksymalną ilość punktów. Pozostałym 
wykonawcom, spełniającym wymagania kryterialne, przypisana zostanie odpowiednio 
mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) ilość punktów. Każda część oceniana będzie 
oddzielnie. 

2. Za ofertę najkorzystniejszą uważa się ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans 
oceny przedmiotu zamówienia wg poniższych kryteriów. 

3. W przypadku, kiedy dwie lub więcej ofert uzyska taki sam bilans punktowy oceny ofert 
Zamawiający wybierze Wykonawcę spośród tych ofert, która ma najniższą cenę. 

4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy 
Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez 
przeprowadzenia ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki art. 93, ust. 1 ustawy 
Pzp. 

5. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: 
- Cena oferty brutto   - waga 40 % 
- Wiedza (wykształcenie) - waga 30 % 
- Doświadczenie – waga 30% 
 
W celu oceny i porównania złożonych ofert Komisja Przetargowa stosuje ocenę punktową. 
Maksymalna łączna liczba punktów możliwa do przyznania przy ocenie oferty wynosi 100. 
Każdemu kryterium została przypisana maksymalna, wskazana poniżej liczba punktów, a 
także sposób punktowania: 
 

a) dla oferty z najniższą ceną brutto liczba punktów uzyskanych za kryterium Cena wynosi 40 
pkt; 

b) dla pozostałych ofert znaczenie kryterium Cena będzie obliczane według następującego 
wzoru: 

 
1) Cena – 40 punktów. Sposób liczenia punktacji za cenę: dla kryterium Cena - sposób 

obliczenia jego znaczenia będzie następujący: 
 

    Cnaj 
Pc = -------------- x 100 pkt  x  40% 
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    Cbad 
Pc       - liczba punktów badanej oferty 
Cnaj    – najniższa cena spośród złożonych ofert 
Cbad – cena badanej oferty 
 
 
 

2) Wiedza – 30 punktów.  
W ramach kryterium oceniane będzie przygotowanie zgłoszonej kadry do realizacji projektu.  
W ocenie tej będą brane pod uwagę następujące elementy:  
1) wykształcenie Wykonawcy dotyczące zakresu zamówienia. 
 

Kryterium Wiedza oceniane będzie w skali od 0 do 30 punktów. 
 

3) Doświadczenie – 30 punktów 

W ramach kryterium oceniane będzie przygotowanie zgłoszonej kadry do realizacji projektu.  
W ocenie tej będą brane pod uwagę następujące elementy:  
1) doświadczenie Wykonawcy dotyczące zakresu zamówienia. 

 
Kryterium Doświadczenie oceniane będzie w skali od 0 do 30 punktów. 
 

6. Każdy z członków Komisji przyznaje punkty w zakresie danego kryterium, punktując, 
według w/w zasad, wyszczególnione w ramach danego kryterium elementy, następnie 
sumuje punkty, ustalając w ten sposób przyznaną za dane kryterium łączną liczbę punktów 
(od „0” do maksymalnej liczby punktów przewidzianych dla tego kryterium). Wystawione 
przez poszczególnych członków Komisji punkty podlegają następnie sumowaniu 
i podzieleniu przez liczbę członków Komisji. Ostateczna liczba punktów to suma punktów 
z poszczególnych kryteriów obliczonych w wyżej opisany sposób. 

 
XIV. FORMALNOŚCI, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU 

ZAWARCIA UMOWY: 
 

Po wyborze oferty, wybrany Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dane osób 
przewidzianych do zawarcia umowy uwzględniające zapisy w SIWZ. 

 
XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY: 
 
Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 
XVI. ISTOTNE DLA ZAMAWIAJĄCEGO POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE 
DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY. 
1. Wzór umowy stanowi załącznik nr 14 do SIWZ. W treści umowy, która nie podlega 

negocjacji podano wszelkie istotne dla Zamawiającego warunki realizacji zamówienia. 
Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem 
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zawartym w ofercie. Umowa jest nieważna w części wykraczającej poza określenie 
przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ. 

2. Wszelkie postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy oraz wysokość kar 
umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy zawarte są we 
wzorze umowy stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji.  

3. Wszelkie zmiany umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej 
i podpisania przez obie strony. 

4. Z wnioskiem o zmianę treści umowy może wystąpić zarówno Wykonawca, 
jak i Zamawiający. 

 
XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W 
TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE  ZAMÓWIENIA  PUBLICZNEGO: 
 
1. Wobec czynności niezgodnej z przepisami ustawy podjętej przez Zamawiającego w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub w przypadku zaniechania przez 
Zamawiającego czynności, do której jest zobowiązany na podstawie ustawy, przysługuje 
odwołanie. 

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 
a. wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania 

ocenę, 
b. określenia warunków udziału w postępowaniu,  
c. wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 
d. odrzucenia oferty odwołującego, 
e. opisu przedmiotu zamówienia, 
f. wyboru najkorzystniejszej oferty. 

3. Wykonawca 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 Pzp. 

4. 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. 

5. Na czynności, o których mowa w podpunkcie 3, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem 
art. 180 ust. 2 ustawy Pzp. 

6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo 
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za 
pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 

7. Wykonawca ma prawo wnieść odwołanie w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o 
czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli została ona 
przesłana faksem lub drogą elektroniczną, albo w terminie 10 dni – jeżeli została ona 
przesłana w inny sposób. 

8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone 
w trybie przetargu nieograniczonego, także dotyczące postanowień specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w 
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Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na 
stronie internetowej. 

9. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w podpunkcie 7 i 8 wnosi się w terminie 
15 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było 
powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

10. 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. 

11. 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. 

12. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, 
kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją również na stronie 
internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana 
specyfikacja, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego. 

13. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni 
od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w 
uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje.  

14. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami 
postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało 
rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron. 

15. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego 
Wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy.  

16. Na orzeczenie wydane przez Krajową Izbę Odwoławczą stronom oraz uczestnikom 
postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla 
siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. 

17. Skargę, o której mowa w podpunkcie 16 wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby 
Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, 
przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. 

 
 
Załączniki do specyfikacji: 
1. Opis projektu (Zał. nr 1 do SIWZ); 
2. Aktualna lista szkół biorących udział w projekcie (Zał. nr 2 do SIWZ); 
3. Zakres czynności i wymagania eksperta branżowego - specjalizacja: Najlepsza bezpieczna 

żywność-przetwórstwo, nawozy i opakowania (Zał. nr 3 do SIWZ); 
4. Zakres czynności i wymagania eksperta branżowego – specjalizacja: Motoryzacja, 

urządzenia transportowe i automatyka przemysłowa (Zał. nr 4 do SIWZ); 
5. Zakres czynności i wymagania eksperta branżowego - specjalizacja: Przetwarzanie 

informacji, multimedia, programowanie, usługi ICT (Zał. nr 5 do SIWZ); 
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6. Zakres czynności i wymagania eksperta branżowego – specjalizacja: Transport, logistyka, 
handel-szlaki wodne i lądowe – (Zał. nr 7 do SIWZ);  

7. Formularz ofertowy (Zał. nr 8 do SIWZ); 
8. Formularz cenowy (Zał. nr 9 do SIWZ); 
9. Oświadczenie o spełnianiu warunków, wymienionych w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp 

(Zał. nr 10 do SIWZ); 
10. Oświadczenie składane na podstawie art. 25a ust.1 ustawy Pzp (Zał. nr 11 do SIWZ);  
11. Oświadczenie Wykonawcy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu przedmiotu 

zamówienia, posiadają wymagane wykształcenie, doświadczenie, uprawnienia, jeżeli 
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (Zał. nr 12 do SIWZ); 

12. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu przedmiotu zamówienia wraz z 
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, wykształcenia oraz 
informacji o podstawie dysponowania tymi osobami (Zał. nr 13 do SIWZ); 

13. Wzór umowy – ekspert branżowy (Zał. nr 14 do SIWZ); 
14. Kwestionariusz osobowy – dotyczy osób fizycznych (Zał. nr 15 do SIWZ); 
15. CV (Zał. nr 16 do SIWZ); 
16. Oświadczenie Wykonawcy o zaangażowaniu zawodowym (Zał. nr 17 do SIWZ). 
 

 


