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Nowy Sącz, 22.05.2019 r. 
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 

 
I.  Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego: 
Zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie 
art.11 ust.8 ustawy z dnia 3 października 2018r. Prawo zamówień publicznych 
 
„Organizacja wycieczki dla pracowników Zespołu Szkół nr 1 imienia Komisji Edukacji 
Narodowej w Nowym Sączu, współfinansowanej ze środków Zakładowego Funduszu 
Świadczeń Socjalnych. ‘ 
Nazwa zamawiającego  Zespół Szkół nr 1, im. Komisji Edukacji Narodowej 
Adres zamawiającego  Jagiellońska  84 
Kod Miejscowość  33-300 Nowy Sącz  
Telefon:  18 448 68 50 
Faks:  18 448 68 61 
adres strony internetowej  zsnr1.pl 
adres poczty elektronicznej  r.zielinski@zsnr1.pl 
Godziny urzędowania: 8.00-14.00 
 
II. Tryb udzielenia zamówienia 

 

1.Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku 
Prawo zamówień publicznych tekst jednolity wprowadzony Obwieszczeniem Marszałka Sejmu z 
dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo zamówień 
publicznych, opublikowany w Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, oraz zmiany opublikowane w 
następujących Dz. U. z, (zwanej dalej również "ustawą Pzp") a także wydane na podstawie 
niniejszej ustawy rozporządzenia wykonawcze dotyczące przedmiotowego zamówienia 
publicznego, a zwłaszcza:  

1) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, 
jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. 
U.  z 2016 r. poz.1126),  

2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2017 r . w sprawie średniego 
kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2477),  

3) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie kwot 
wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania 
ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii  Europejskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2479). 

2.Postępowanie prowadzone jest w formie rozeznania rynku. 

3.Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 2 oraz art. 70 
Prawa zamówień publicznych. 

4.W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
(zwanej dalej "SIWZ" lub "specyfikacją"), zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp .  

5 Zamawiający informuję, że dane osobowe pozyskane w związku z przeprowadzeniem 
niniejszego postępowania przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia 
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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 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „Rozporządzenie RODO" w celu 
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego1)Administratorem danych 
osobowych jest Zamawiający. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych stanowi 
ustawa Prawo zamówień publicznych. W sprawach zakresu ochrony danych osobowych 
możliwy jest kontakt z inspektorem ochrony danych , pod adres mailowym:  
sekretariat@zsnr1.pl Dane osobowe będą przetwarzane w celu:  

a) przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

b) zawarcia i realizacji umowy z wyłonionym w niniejszym postępowaniu wykonawcą, 

c) dokonania rozliczenia i płatności związanych z realizacją umowy, 

d) przeprowadzenie ewentualnych postępowań kontrolnych i / lub audytu przez komórki 
Zamawiającego i inne uprawnione podmioty, 

e) udostępnienie dokumentacji postępowania i zawartej umowy jako informacji publicznej, 

f) archiwizacji postępowania. 

3) Dane osobowe będą ujawniane wykonawcom oraz wszystkim zainteresowanym. 

4) Dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy a następnie 
przez okres co najmniej 5 lat zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji. Dotyczy to 
wszystkich uczestników postępowania. 

5) Osobie, której dane dotyczą przysługuje na warunkach określonych w przepisach 
Rozporządzenia RODO:  

a) prawo dostępu do danych (art. 15),  

b) prawo sprostowania danych (art. 16), 

c) prawo do usunięcia danych (art. 17), 

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18). e) prawo wniesienia skargi do 
organu nadzorczego. 

6) Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje: 

a) prawo do usunięcia danych osobowych, „prawo do bycia zapomnianym" w związku z art. 
17 ust. 3 lit. b, d lub e Rozporządzenia RODO, 

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 Rozporządzenia 
RODO, 

c) prawo sprzeciwu, o którym mowa w art. 21 Rozporządzenia RODO,  

7) Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić 
Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz 
zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co skutkować może 
wykluczeniem wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty. 

8) Wykonawca składając ofertę składa oświadczenie dotyczące przetwarzania danych 
osobowych. 
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 III. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiot zamówienia dotyczy organizacji wycieczki dla pracowników Zespołu Szkół nr 1 im. 
Komisji Edukacji Narodowej w Nowym Sączu, współfinansowanej ze środków Zakładowego 
Funduszu Świadczeń Socjalnych. 

2. Organizacja wycieczki: Włochy – 6 dni (Padwa, Rzym, Watykan, Asyż)  
Okres realizacji przedmiotu zamówienia: pobyt 6-dniowy w okresie od 23.06.2019 r. – do 
28.06.2019 r.  
Zakres usługi:  
Liczba uczestników wycieczki 40-45 osób. 
Wycieczka dla dorosłych  
Cena powinna obejmować: 
a. Przejazd na trasie Nowy Sącz – Padwa – Mentana - Rzym – Watykan – Asyż – Nowy 
Sącz 
Autokar: barek, WC, nie starszy niż 2007,  
b. Zakwaterowanie :  
1 nocleg w Padwie – hotel minimum 3*,  pokoje 2 osobowe z pełnym węzłem sanitarnym 
3 noclegi w okolicach Rzymu – hotel minimum 4*, pokoje 2 osobowe z pełnym węzłem 
sanitarnym – nie dalej niż 30 km od centrum Rzymu 
c. Wyżywienie:  
1 dzień: obiadokolacja + napój,  
2 dzień: śniadanie wzmocnione, obiadokolacja + napój, 
3 dzień: śniadanie wzmocnione, obiadokolacja + napój, 
4 dzień: śniadanie wzmocnione, obiadokolacja + napój, 
5 dzień: śniadanie wzmocnione, obiad w Asyżu + napój 
d. Zwiedzanie:  
Padwa: miejsce ostatniego roku działalności i pochówku Św. Antoniego, nawiedzenie grobu Św. 
Antoniego i jego relikwii, spacer uliczkami starego miasta w stronę rynku Piace di Comune i 
Uniwersytetu, 
Rzym/Watykan: Panteon, Koloseum, Kapitol, Forum Romanum, Fora Imperialne, Fontanna di 
Trevi, Schody Hiszpańskie, bazylika św. Jana na Lateranie, Święte Schody, po których 
Chrystus, był prowadzony na sąd. Bazylika Św. Krzyża w Jerozolimie, bazylika S. Maria 
Maggiore, Piazza Navonna, Bazylika św. Pawła za murami, Boccadella Verita, spacer brzegiem 
Tybru oraz starożytnym rzymskim mostem na wyspę Tybrową, gdzie w kościele św. Bartłomieja 
są przechowywane relikwie św. Wojciecha, udział w papieskiej audiencji generalnej, spacer 
wzdłuż murów Watykanu, nawiedzenie Bazyliki św. Piotra, modlitwa w kaplicy św. Sebastiana 
przy grobie św. Jana Pawła II, Plac św. Piotra przed Bazyliką; spacer malowniczymi uliczkami 
Borgo dzielnicy przy Watykanie; spacer wzdłuż Via degli Consolazioni nad Tybr; widok na most 
Anioła oraz na Zamek św. Anioła,  
Asyż: Bazylika S. Maria degli Angeli, z zachowanym wewnątrz bazyliki, maleńkim kościółkiem 
Porcjunkulą i celą w której zmarł św. Franciszek, bazylika Św. Klary, dom narodzin św. 
Franciszka, Bazylikę św.  Franciszka – kościół górny i dolny – freski Giotta, grób św. 
Franciszka,   
 
3. Cena pobytu obejmuje również: opłaty drogowe, parkingi, opieka pilota, przewodnika w 
Rzymie, ubezpieczenie NNW i KL, opłaty za wjazdy do miast, Turystyczny Fundusz 
Gwarancyjny, system tour guide, opłaty klimatyczne, bilety wstępu oraz przewodników w 
wymaganych miejscach, bilety komunikacji miejskiej. 
 
Zamawiający przewiduje opcję zmniejszenia liczby uczestników o 10%. Ostateczna liczba 
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uczestników wycieczki będzie podana na nie mniej niż 10 dni przed realizacją usługi. 
 
4. Postanowienia ogólne dotyczące przedmiotu zamówienia: 
4.1.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Oferta musi być 
kompletna i zawierać wszystkie pozycje w zakresie zamówienia. Nieuwzględnienie chociażby 
jednej  z zamawianych pozycji asortymentowych spowoduje odrzucenie oferty. 
4.2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 
4.3. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej. 
4.4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.. 
 
5..Grupa / kategoria wg Wspólnego słownika zamówień (CPV):  
63510000-7  Usługi biur podróży i podobne 
63511000-4  Organizacja wycieczek  
55100000-1  Usługi hotelarskie. 
 
6. Wymagania stawiane wykonawcy: 

 Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą wg zasad określonych 
kodeksem cywilnym oraz postanowieniami Zamawiającego zawartego w treści 
postanowień umowy; 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe 
wykonanie zamówienia do czasu wygaśnięcia zobowiązań Wykonawcy wobec 
Zamawiającego; 

 Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy rozumiana jako 
staranność profesjonalisty w działalności objętej przedmiotem niniejszego zamówienia; 

 Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez 
zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy; 

 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez wykonawcę 
podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 

 
IV. Termin wykonania zamówienia 
- od 23.06.2019 r. – do 28.06.2019 r. 
 
V. Warunki udziału w postępowaniu. 
 
1 O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy,  którzy : 

 I - spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. 2013. 907j.t. ze zm.), tj.:- posiadają uprawnienia do wykonywania 
określonej działalności lub czynności, tj. są wpisani do Rejestru Organizatorów Turystyki 
i Pośredników Turystycznych potwierdzający, że prowadzą działalność gospodarczą w 
zakresie organizowania imprez turystycznych - zgodnie z art. 4 ust.1 ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2014r. poz.196 j.t.); 

 II - posiadają wiedzę i doświadczenie: którzy w okresie ostatnich trzech lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w 
tym okresie, należycie wykonali co najmniej dwie usługi polegające na zorganizowaniu 
wycieczek krajowych i zagranicznych (trwających co najmniej dwa dni), z których każda 
usługa (wykonana w ramach jednej umowy), jednocześnie spełnia następujące wymogi:  
- liczba uczestników wycieczki: min. 40 osób;   
- wartość wycieczki: min. 10.000,00 zł brutto 
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 III - w przypadku sytuacji finansowej i ekonomicznej:  
- posiadają gwarancję ubezpieczeniową na kwotę m.in. 200 000 zł  

 IV - nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018 poz. 1986j.t. 
ze zm.). 

Wykonawca, który nie spełni warunków podmiotowych zostanie wykluczony z  postępowania,  

a jego ofertę uzna się za odrzuconą. 

2.  Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 

 jest niezgodna z ustawą 

 jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z 
zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych. 

 jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji. 

 zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

 została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia. 

 ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o 
złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty. 

 
VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia  
 
1. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki: 

1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę 
2) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o nie 
podleganiu wykluczeniu - wypełnione i podpisane przez wykonawcę, które stanowić 
będzie wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz brak 
podstaw wykluczenia.     
3) Formularz cenowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę 
4) Projekt umowy- parafowany przez wykonawcę 

2.Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 
  

VII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami. 
 
1. Zasady i formy przekazywania oświadczeń, wniosków i innych: 

1) Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i wykonawcy 

przekazują pisemnie. Pisma do zamawiającego należy kierować na: 

adres zamawiającego podany w pkt. I niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

2) Inne dopuszczalne formy porozumiewania się z wykonawcami: 

a) Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu na nr 18-4486861 
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Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, 

wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą faksu. 

b) Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się drogą elektroniczną na adres poczty 

elektronicznej: podany w pkt. I niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia . 

  Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, 

wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych drogą elektroniczną. 

3)W przypadku, gdy przesłane za pomocą faksu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

inne dokumenty w niniejszym postępowaniu będą nieczytelne zamawiający może się zwrócić o 

ponowne ich przesłanie za pomocą innego z wymienionych w niniejszej specyfikacji sposobów. 

2. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami 
1) Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest: 
stanowisko sekretarz szkoły  
imię i nazwisko Robert Zieliński   
tel.   18 4486850 
fax.   18 4486861   
w terminach   od 8.00 do 14.00 
 

3. Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

1) wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień 

niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych 

warunków zamówienia nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, z 

zastrzeżeniem pkt.2). 

2) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie do zamawiającego później niż do 

końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert lub dotyczy 

udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek 

bez rozpoznania. 

3) Ewentualna zmiana terminu składania ofert nie powoduje przesunięcia terminu, (o którym 

mowa w pkt. 2), po upłynięciu, którego zamawiający może pozostawić wniosek o 

wyjaśnienie treści specyfikacji bez rozpoznania. 

4. Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

1) W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania 

ofert zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

2) Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia lub zmiany, w tym 

zmiany terminów, przekazane zostaną wszystkim wykonawcom, którym przekazano 

specyfikację istotnych warunków zamówienia. 

3) Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak 
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również pytania wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. 

Wszelkie prawa i zobowiązania wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych terminów 

będą podlegały nowemu terminowi. 

4) Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert o czas niezbędny na 

wprowadzenie zmian w ofertach, jeżeli będzie to niezbędne. 

 

VIII. Termin związania ofertą 

1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.  

 

IX. Opis sposobu przygotowania oferty 
 
1. Przygotowanie oferty: 

1) Na ofertę składają się wszystkie oświadczenia i załączniki wymienione w pkt. VI 
niniejszej specyfikacji.  

2) Wykonawca może złożyć jedną ofertę w formie pisemnej, w języku polskim. 
3) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. 
4)  Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
5)  Oferta powinna być napisana pismem maszynowym, komputerowym albo ręcznym w 

sposób czytelny, pismem czytelnym. 
6) Oferta oraz wymagane formularze, zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą 

wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie 
gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa. 

7) Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymaga załączenia 
właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego. 

8) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i 
inne dokumenty, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji. 

9) Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez 
zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych 
dokumentach. 

10) Poprawki w ofercie (przekreślenie, przerobienie, uzupełnienie, nadpisanie, dopisanie, 
użycie korektora itp.) muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem 
osoby/osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy. 

11) Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający 
możliwości dekompletacji zawartości oferty. 

12) Wykonawca może zastrzec w ofercie informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wykonawca w takim 
przypadku zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa, a także wydzielić je w wybrany przez siebie sposób, zapewniający 
zachowanie tajemnicy przedsiębiorstwa. Tak wydzielonych informacji Zamawiający nie 
będzie ujawniał. Wykonawca nie może zastrzec informacji i dokumentów, których 
jawność wynika z innych aktów prawnych w tym m.in. z zapisu art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. 

13) Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór jego oferty będzie 
prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując 
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jednocześnie nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie 
prowadzić do powstania tego obowiązku, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

14)Oferta powinna być złożona w formie papierowej zgodnie z Pzp art.10a pkt.1 i art.10c 
pkt.1 

 
2.Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia , załączniki i inne 
dokumenty, o których mowa w pkt. VI niniejszej specyfikacji. Opis szczegółowych wymagań 
dotyczących dokumentów wymaganych w niniejszym postępowaniu znajduje się w pkt. VI  
,,Wykaz oświadczeń lub dokumentów” niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

3. Sposób zaadresowania oferty: 

1) Obowiązkiem wykonawcy jest złożenie oferty w sposób gwarantujący zachowanie 
poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert 
(nieprzejrzysta, zamknięta koperta). 

2) Koperta / opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do zamawiającego 
na adres podany w punkcie 1 niniejszej specyfikacji i opatrzone nazwą, dokładnym 
adresem wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący: 

  

"Oferta - Wycieczka do Rzymu 

nie otwierać przed terminem otwarcia ofert,  30.05.2019 godz. 10.30 " 

 

3) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego 
oznakowania koperty / opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji. 

4. Przygotowując ofertę ,wykonawca winien dokładnie zapoznać się  z zawartością wszystkich 
dokumentów składających się na SIWZ, którą należy odczytywać wraz z ewentualnymi 
modyfikacjami i zmianami wnoszonymi przez zamawiającego. 
5.Postanowienia dotyczące przetwarzania danych osobowych: 
  1)wykonawca, składając ofertę wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie przez 
zamawiającego, uczestników ,  oraz inne uprawnione podmioty, danych osobowych w 
rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych(tj, Dz. U. z 2016 roku poz.922) zawartych w 
ofercie oraz w załącznikach do niej. 
 2)zamawiający informuje, że dane osobowe, o których mowa ppkt.1 przetwarzane są w 
celu wypełnienia prawnie usprawiedliwionego celu jakim jest, w szczególności: 
-przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 
-zawarcie i realizacja umowy z wyłonionym w niniejszym postępowaniu wykonawcą, 
-dokonanie rozliczenia i płatności związanych z realizacją umowy; 
-przeprowadzenie ewentualnych postępowań kontrolnych i/lub audytu przez komórki 
zamawiającego i inne uprawnione podmioty’ 
-ewentualne udostępnienie dokumentacji postępowania i zawartej umowy jako informacji 
publicznej. 
 
X. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert 
 
1.Oferty należy składać do dnia: 30.05.2019 r. do godz. 10:00. w siedzibie zamawiającego : 
sekretariat Zespołu Szkół nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Nowym Sączu ul. Jagiellońska 
84 
2. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 
Zmiana, jak i wycofanie oferty, wymagają zachowania formy pisemnej. 
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3. Oferty zostaną otwarte dnia: 30.05.2019 r. o godz. 10:30 w siedzibie zamawiającego 
sekretariat Zespołu Szkół nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Nowym Sączu ul. Jagiellońska 
84 
 
XI. Opis sposobu obliczenia ceny 
  
1.Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z 
wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje. 
2.Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem 
zamówienia oraz warunkami stawianymi przez zamawiającego.  
3.Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się 
wariantowości cen. 
4.Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą). 
Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w "Formularzu ofertowym" 
stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
5..Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy wyliczyć w "Formularzu cenowym" 
stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a następnie 
tak obliczoną cenę przenieść do "Formularza ofertowego". 
 
XII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty 
 
1. Kryteria oceny ofert - zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do 
szczegółowego rozpatrywania, jeżeli: 
 
1.1. oferta, spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją, 
1.2. oferta została złożona, w określonym przez zamawiającego terminie, 
1.3. wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami zamawiającego. 
1.4. z ilości i treści złożonych dokumentów wynika, że wykonawca spełnia warunki , 

formalne określone niniejszą specyfikacją, 
1.5 złożone oświadczenia są aktualne i podpisane przez osoby uprawnione. 
2. Kryteria oceny ofert - stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi 

podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych 

warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie każdego kryterium. 

3. Za parametry najkorzystniejsze w danym kryterium, oferta otrzyma maksymalną ilość punktów 

ustaloną w poniższym opisie, pozostałe będą oceniane odpowiednio - proporcjonalnie do 

parametru najkorzystniejszego, wybór oferty dokonany zostanie na podstawie opisanych 

kryteriów i ustaloną punktację: punktacja 0-100 (100%=100pkt). 

4. Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria 

oceny ofert przedstawione poniżej.  

5.Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, zamawiający stosować będzie 

następujące kryteria oceny ofert: 

a)cena -100% 

6. Dodatkowe postanowienia dot. kryterium cena: 
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,,Cena” będzie rozpatrywana na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, 

określonej przez wykonawcę w ofercie. Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość 

punktów-100 

Pozostałe oferty zostaną przeliczone wg wzoru podanego poniżej. Wynik będzie traktowany jako 

wartość punktowa oferty w kryterium cena oferty. 

Punkty w tym kryterium zostaną przyznane według wzoru: 

 

C = (C min/C o) x100 % 

gdzie: 

C min- najniższa cena brutto z ocenianych ofert (zł) 

C o - cena brutto określona w ocenianej ofercie (zł) 

7. Zamawiający dla potrzeb oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania u 
zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, 
doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek 
rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 
8. Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejszą podlegać będzie 
badaniu czy nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, zgodnie z 
pkt. V.5. niniejszej Specyfikacji 
9. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru 
najkorzystniejszej spośród ofert uznanych za ważne. 
10.Jeśli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający z pośród tych ofert 
wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli z pośród tych ofert zostały złożone oferty o takiej 
samej cenie ,zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w 
określonym terminie ofert dodatkowych. 
11.Wykonawcy , składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż złożonych 
wcześniej ofertach. 
 
XIII. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w 
celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 
1. Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę.  
2. Zamawiający niezwłocznie poinformuje wszystkich wykonawców o wyborze najkorzystniejszej 
oferty, podając w szczególności: 

 
1) nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz 
uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy 
złożyli oferty wraz z punktacją przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i 
łączną punktację. 
2) uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia wykonawców, jeżeli takie będzie miało 
miejsce,  
3) uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia ofert, jeżeli takie będzie miało miejsce, 
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3. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający na wniosek 

wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadomi o wszczęciu kolejnego 

postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam 

przedmiot zamówienia. 

4. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej: 

5. O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi wybranego wykonawcę. 

6. W przypadku, gdy okaże się, że wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał 

się od zawarcia umowy zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych 

ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzi jedna z przesłanek 

unieważnienia postępowania. 

XVI. Postanowienia końcowe 

1. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu postępowania, ofert od 
chwili ich otwarcia, w trakcie prowadzonego postępowania, za wyjątkiem dokumentów 
stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących 
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
zastrzeżonych przez uczestników postępowania. 
2. Załącznikami do protokołu postępowania są w szczególności: oferty, oświadczenia, 
zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez zamawiającego i 
wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego.  
3. Udostępnienie dokumentów odbywać się będzie wg poniższych zasad: 

1) zamawiający udostępnia wskazane dokumenty na wniosek 
2) przekazanie protokołu lub załączników następuje przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej 
4. W przypadku protokołu lub załączników sporządzonych w postaci papierowej, jeżeli z 
przyczyn technicznych znacząco utrudnione jest udostępnienie tych dokumentów przy użyciu 
środków komunikacji elektronicznej, w szczególności z uwagi na ilość żądanych do 
udostępnienia dokumentów, zamawiający wskaże inny sposób, w jaki mogą być one 
udostępnione. 
5. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień 
publicznych oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie protokołu 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2016 poz. 1128). 
6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
 
XVII. Załączniki 
 
Załącznik nr 1- Formularz ofertowy  
Załącznik nr 2- Formularz cenowy 
Załącznik nr 3 - Projekt umowy. 
       --------------------------------------------- 

 

       Barbara Świętoń 

 


