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Olecko, dnia 11.01.2018 r. 
Znak: ZP.1.2018 
 
 

 Specyfikacja 
 Istotnych Warunków Zamówienia 

 

 
Rozdział I. Nazwa oraz adres zamawiającego. 
 
Zespół Szkół Technicznych w Olecku, Plac Zamkowy 2, 19-400 Olecko, tel. (87) 520 22 53, 
faks (87) 520 22 54, NIP 847-102-60-87, REGON 000182975, godziny urzędowania: 
poniedziałek – piątek od 7:30 do 15:30, strona internetowa: http://www.zst.olecko.pl  
 
 
Rozdział II. Tryb udzielenia zamówienia. 
 

Przetarg nieograniczony prowadzony na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia  
2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.). Rodzaj 
zamówienia – usługa społeczna. Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych 
równowartości kwoty 750.000,00 euro. 
 
 
Rozdział III. Opis przedmiotu zamówienia. 
 

1. Nazwa przedmiotu zamówienia: przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli z obsługi 
maszyn, urządzeń i oprogramowania nabytych w ramach doposażenia bazy dydaktycznej 
Zespołu Szkół Technicznych w Olecku. 

2. Nazwa i kod przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień: usługi 
edukacyjne i szkoleniowe 80000000-4. 

3. Przedmiot zamówienia obejmuje przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli zawodów 
mechanicznych i budowlanych Zespołu Szkół Technicznych w Olecku z obsługi maszyn, 
urządzeń i oprogramowania nabytych w ramach doposażenia bazy dydaktycznej Zespołu 
Szkół Technicznych w Olecku, przy uwzględnieniu podziału zamówienia na następujące 
CZĘŚCI: 

1) CZĘŚĆ I – szkolenie z obsługi przecinarki CNC, 
2) CZĘŚĆ II – szkolenie z obsługi frezarki CNC, 
3) CZĘŚĆ III – szkolenie z obsługi programów CAD/CAM 2D, 
4) CZĘŚĆ IV – szkolenie z obsługi programów CAD/CAM 3D, 
5) CZĘŚĆ V – szkolenie z podstaw pomiarów termowizyjnych, 
6) CZĘŚĆ VI – szkolenie z termowizji w budownictwie. 

4. Szczegółowy opis szkolenia z obsługi przecinarki CNC stanowiącego CZĘŚĆ I 
zamówienia: 

1) szkolenie obejmuje przeprowadzenie zajęć teoretycznych oraz praktycznych w łącznej 
liczbie 24 godzin. Przewidywany termin realizacji szkolenia to styczeń/luty 2018 r. 
Szkolenie skierowane jest do grupy 6 osób. Po ukończeniu szkolenia uczestnicy mają 
zdobyć umiejętności obsługi przecinarki plazmowej CNC, samodzielnej pracy przy 
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obsłudze i programowaniu przecinarki plazmowej, doboru parametrów cięcia, ustawiania, 
bazowania przedmiotów do cięcia, tworzenia prostego programu NC i wprowadzania 
ręcznego programu NC, wykonywania operacji na obrabiarkach sterowanych 
numerycznie w oparciu o utworzony program obróbczy, znajomości oraz prawidłowej 
interpretacji rysunków technicznych, 

2) w ramach szkolenia każdy uczestnik otrzyma od wykonawcy materiały szkoleniowe w 
wersji drukowanej i elektronicznej, 

3) szkolenia będą odbywały się na terenie Zespołu Szkół Technicznych w Olecku z 
wykorzystaniem bazy dydaktycznej zamawiającego. Zajęcia będą odbywały w dni 
robocze (od godziny 8:00 do 18:00) lub w dniach wolnych od pracy. Wykonawca 
opracuje i dostarczy zamawiającemu przed podpisaniem umowy harmonogram oraz 
program szkolenia. Po zakończeniu szkolenia wykonawca wyda wszystkim uczestnikom 
zaświadczenia o ukończeniu szkolenia. 

5. Szczegółowy opis szkolenia z obsługi frezarki CNC stanowiącego CZĘŚĆ II zamówienia: 
1) szkolenie obejmuje przeprowadzenie zajęć teoretycznych oraz praktycznych w łącznej 

liczbie 24 godzin. Przewidywany termin realizacji szkolenia to styczeń/luty 2018 r. 
Szkolenie skierowane jest do grupy 6/8 osób. Po ukończeniu szkolenia uczestnicy mają 
zdobyć umiejętności obsługi przemysłowych obrabiarek sterowanych numerycznie 
opartych o najczęściej wykorzystywane w przemyśle sterowniki FANUC lub  
SINUMERIK, samodzielnej pracy przy obsłudze i programowaniu frezarek sterowanych 
numerycznie, doboru i ustawiania narzędzi oraz parametrów obróbczych obrabiarek 
sterowanych numerycznie, tworzenia prostego programu NC i wprowadzania ręcznie 
programu NC, umiejętności interpretacji istniejących programów oraz ich edytowania, 
wykonywania różnych części maszyn na obrabiarkach sterowanych numerycznie w 
oparciu o utworzony program obróbczy, znajomości oraz prawidłowej interpretacji 
rysunków technicznych, 

2) w ramach szkolenia każdy uczestnik otrzyma od wykonawcy materiały szkoleniowe w 
wersji drukowanej i elektronicznej, 

3) szkolenia będą odbywały się na terenie Zespołu Szkół Technicznych w Olecku z 
wykorzystaniem bazy dydaktycznej zamawiającego. Zajęcia będą odbywały w dni 
robocze (od godziny 8:00 do 18:00) lub w dniach wolnych od pracy. Wykonawca 
opracuje i dostarczy zamawiającemu przed podpisaniem umowy harmonogram oraz 
program szkolenia. Po zakończeniu szkolenia wykonawca wyda wszystkim uczestnikom 
zaświadczenia o ukończeniu szkolenia. 

6. Szczegółowy opis szkolenia z obsługi programów CAD/CAM 2D stanowiącego  
CZĘŚĆ III zamówienia: 

1) szkolenie obejmuje przeprowadzenie zajęć teoretycznych oraz praktycznych w łącznej 
liczbie 40 godzin. Przewidywany termin realizacji szkolenia to luty/marzec 2018 r. 
Szkolenie skierowane jest do grupy 4 osób. Po ukończeniu szkolenia uczestnicy mają 
zdobyć umiejętności: tworzenia prostych modeli części za pomocą podstawowych opcji 
programu CAD, tworzenia prostych złożeń oraz dokumentacji 2D za pomocą 
podstawowych opcji programu CAD, tworzenia części wieloobiektowych i złożonych 
kształtów modeli bryłowych przy zastosowaniu zaawansowanych opcji programu CAD, 

2) w ramach szkolenia każdy uczestnik otrzyma od wykonawcy materiały szkoleniowe w 
wersji drukowanej i elektronicznej, 

3) szkolenia będą odbywały się na terenie Zespołu Szkół Technicznych w Olecku z 
wykorzystaniem bazy dydaktycznej zamawiającego. Zajęcia będą odbywały w dni 
robocze (od godziny 8:00 do 18:00) lub w dniach wolnych od pracy. Wykonawca 
opracuje i dostarczy zamawiającemu przed podpisaniem umowy harmonogram oraz 
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program szkolenia. Po zakończeniu szkolenia wykonawca wyda wszystkim uczestnikom 
zaświadczenia o ukończeniu szkolenia. 

7. Szczegółowy opis szkolenia z obsługi programów CAD/CAM 3D stanowiącego  
CZĘŚĆ IV zamówienia: 

1) szkolenie obejmuje przeprowadzenie zajęć teoretycznych oraz praktycznych w łącznej 
liczbie 40 godzin. Przewidywany termin realizacji szkolenia to luty/marzec 2018 r. 
Szkolenie skierowane jest do grupy 3 osób. Po ukończeniu szkolenia uczestnicy mają 
zdobyć umiejętności: tworzenia prostych modeli części za pomocą podstawowych opcji 
programu CAD, tworzenia prostych złożeń oraz dokumentacji 3D za pomocą 
podstawowych opcji programu CAD, tworzenia części wieloobiektowych i złożonych 
kształtów modeli bryłowych przy zastosowaniu zaawansowanych opcji programu CAD, 

2) w ramach szkolenia każdy uczestnik otrzyma od wykonawcy materiały szkoleniowe w 
wersji drukowanej i elektronicznej, 

3) szkolenia będą odbywały się na terenie Zespołu Szkół Technicznych w Olecku z 
wykorzystaniem bazy dydaktycznej zamawiającego. Zajęcia będą odbywały w dni 
robocze (od godziny 8:00 do 18:00) lub w dniach wolnych od pracy. Wykonawca 
opracuje i dostarczy zamawiającemu przed podpisaniem umowy harmonogram oraz 
program szkolenia. Po zakończeniu szkolenia wykonawca wyda wszystkim uczestnikom 
zaświadczenia o ukończeniu szkolenia. 

8. Szczegółowy opis szkolenia z podstaw pomiarów termowizyjnych stanowiącego  
CZĘŚĆ V zamówienia: 

1) szkolenie obejmuje przeprowadzenie zajęć teoretycznych oraz praktycznych w łącznej 
liczbie 24 godzin. Przewidywany termin realizacji szkolenia to marzec/kwiecień 2018 r. 
Szkolenie skierowane jest do grupy 3 osób. Na szkoleniu każdy uczestnik szczegółowo 
zapozna się z budową kamer termowizyjnych, samodzielnie wykona pomiary przy użyciu 
kamery termowizyjnej oraz przeprowadzi obróbkę termogramów przy użyciu 
profesjonalnego oprogramowania. Program szkolenia musi zawierać następujące 
zagadnienia: 

a) zasady działania i budowy kamery termowizyjnej, 
b) emisyjność powierzchni badanego obiektu, jej wpływ na poprawność pomiaru, 
c) metody wyznaczania emisyjności materiałów budowlanych, 
d) odbijalność i jej wpływ na pomiar, 
e) temperatura radiacyjna i jej wpływ na prawidłowy odczyt temperatury, 
f) prawidłowe wykonywanie termogramu, 
g) zastosowanie pomiarów termowizyjnych w budownictwie, 
h) obsługa kamery termowizyjnej, 
i) wykonywanie zdjęć termowizyjnych, 
j) obróbka zdjęć termowizyjnych na profesjonalnym oprogramowaniu, 
k) najczęściej popełniane błędy podczas wykonywania badań termowizyjnych, 

2) w ramach szkolenia każdy uczestnik otrzyma od wykonawcy materiały szkoleniowe w 
wersji drukowanej i elektronicznej, 

3) szkolenia będą odbywały się na terenie Zespołu Szkół Technicznych w Olecku z 
wykorzystaniem bazy dydaktycznej zamawiającego. Zajęcia będą odbywały w dni 
robocze (od godziny 8:00 do 18:00) lub w dniach wolnych od pracy. Wykonawca 
opracuje i dostarczy zamawiającemu przed podpisaniem umowy harmonogram oraz 
program szkolenia. Po zakończeniu szkolenia wykonawca wyda wszystkim uczestnikom 
zaświadczenia o ukończeniu szkolenia. 

9. Szczegółowy opis szkolenia z termowizji w budownictwie stanowiącego CZĘŚĆ VI 
zamówienia: 
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1) szkolenie obejmuje przeprowadzenie zajęć teoretycznych oraz praktycznych w łącznej 
liczbie 24 godzin. Przewidywany termin realizacji szkolenia to marzec/kwiecień 2018 r. 
Szkolenie skierowane jest do grupy 3 osób. Na szkoleniu  każdy uczestnik dowie się jak 
krok po kroku wykonać poprawnie badanie termowizyjne budynku oraz jak zgodnie z 
obowiązującymi normami i przepisami wykonać raport z badania termowizyjnego. 
Program szkolenia musi zawierać następujące zagadnienia: 

a) wprowadzenie do wykonywania pomiarów, 
b) parametry wpływające na prawidłowy pomiar (odległość badanego obiektu, wilgotność 

względna powietrza w trakcie pomiaru, temperatura powietrza), 
c) zasady poprawnego wykonywania termogramów, 
d) wykonanie pomiaru wybranych budynków, 
e) klasyfikacja błędów – interpretacja wartości pól temperaturowych na powierzchniach 

przegród budowlanych (od strony wewnętrznej budynku), 
f) sporządzanie raportów z badań termowizyjnych zgodnego z obowiązującymi normami i 

wytycznymi, 
g) oprogramowanie do analizy termogramów i sporządzania raportów z pomiarów, 
h) samodzielne wykonanie raportu termowizyjnego, 

2) w ramach szkolenia każdy uczestnik otrzyma od wykonawcy materiały szkoleniowe w 
wersji drukowanej i elektronicznej, 

3) szkolenia będą odbywały się na terenie Zespołu Szkół Technicznych w Olecku z 
wykorzystaniem bazy dydaktycznej zamawiającego. Zajęcia będą odbywały w dni 
robocze (od godziny 8:00 do 18:00) lub w dniach wolnych od pracy. Wykonawca 
opracuje i dostarczy zamawiającemu przed podpisaniem umowy harmonogram oraz 
program szkolenia. Po zakończeniu szkolenia wykonawca wyda wszystkim uczestnikom 
zaświadczenia o ukończeniu szkolenia. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia z poszanowaniem zasad 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 

11. Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu „Modernizacja kluczem do 
sukcesu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze 
środków budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 2.4.1 Rozwój 
kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe. 

 
 
Rozdział IV. Termin wykonania zamówienia. 
 
1. CZĘŚĆ I zamówienia – od dnia podpisania umowy do dnia 28 lutego 2018 r. 
2. CZĘŚĆ II zamówienia – od dnia podpisania umowy do dnia 28 lutego 2018 r. 
3. CZĘŚĆ III zamówienia – od dnia 1 lutego do dnia 30 marca 2018 r. 
4. CZĘŚĆ IV zamówienia – od dnia 1 lutego do dnia 30 marca 2018 r. 
5. CZĘŚĆ V zamówienia – od dnia 1 marca do dnia 27 kwietnia 2018 r. 
6. CZĘŚĆ VI zamówienia – od dnia 1 marca do dnia 27 kwietnia 2018 r. 
 
 
Rozdział V. Warunki udziału w postępowaniu. 
 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki 

dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, tj. wykonali nie wcześniej niż w okresie 
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ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest 
krótszy – w tym okresie: 

1) w przypadku CZĘŚCI I zamówienia – co najmniej dwie usługi szkolenia z obsługi 
przecinarki CNC, z których wartość każdej była nie mniejsza niż 500,00 złotych brutto w 
ramach jednego kontraktu (umowy), 

2) w przypadku CZĘŚCI II zamówienia – co najmniej dwie usługi szkolenia z obsługi 
frezarki CNC, z których wartość każdej była nie mniejsza niż 1.000,00 złotych brutto w 
ramach jednego kontraktu (umowy), 

3) w przypadku CZĘŚCI III zamówienia – co najmniej dwie usługi szkolenia z obsługi 
programów CAD/CAM 2D, z których wartość każdej była nie mniejsza niż 1.000,00 
złotych brutto w ramach jednego kontraktu (umowy), 

4) w przypadku CZĘŚCI IV zamówienia – co najmniej dwie usługi szkolenia z obsługi 
programów CAD/CAM 3D, z których wartość każdej była nie mniejsza niż 1.000,00 
złotych brutto w ramach jednego kontraktu (umowy), 

5) w przypadku CZĘŚCI V zamówienia – co najmniej dwie usługi szkolenia z podstaw 
pomiarów termowizyjnych, z których wartość każdej była nie mniejsza niż 1.000,00 
złotych brutto w ramach jednego kontraktu (umowy), 

6) w przypadku CZĘŚCI VI zamówienia – co najmniej dwie usługi szkolenia z termowizji 
w budownictwie, z których wartość każdej była nie mniejsza niż 1.000,00 złotych brutto 
w ramach jednego kontraktu (umowy). 

2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 
1) przy ocenie spełniania warunku, o których mowa w Rozdziale V pkt 1 specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia zwanej dalej SIWZ, zamawiający będzie brał pod 
uwagę łączny potencjał wykonawców, 

2) wykonawcy zobowiązani są do ustanawiania pełnomocnika do reprezentowania ich w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego, 

3) oświadczenie dotyczące niepodlegania wykluczeniu oraz spełniania warunków udziału w 
postępowaniu (zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ) składa każdy z wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

 
 

Rozdział VI. Podstawy wykluczenia z postępowania. 
 

Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu wykonawców: 
1) którzy nie wykażą spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykażą braku 

podstaw wykluczenia, 
2) którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego  

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229 z późn. zm.) 
złożą odrębne oferty na wykonanie tej samej CZĘŚCI zamówienia. 
 

 
Rozdział VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 
 
1. W celu oceny spełniania przez wykonawcę warunku, o którym mowa w Rozdziale V pkt 1 

SIWZ, zamawiający żąda dołączenia do oferty wykazów usług wykonanych w okresie 
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat 
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wykonania i podmiotów, na rzecz których zamówienia zostały wykonane (zgodnie z 
załącznikami odpowiednio nr 4 – 9 do SIWZ), oraz załączeniem dowodów określających 
czy usługi te zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są 
referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego zamówienia 
były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze 
wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. 

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 
zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w Rozdziale VI SIWZ, 
zamawiający żąda dołączenia do oferty następujących dokumentów: 

1) oświadczenie dotyczące niepodlegania wykluczeniu oraz spełniania warunków udziału w 
postępowaniu (zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ), 

2) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 
(zgodnie z załącznikiem nr 3 SIWZ), 

3. Oświadczenie składane przez każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o 
zamówienia, o którym mowa w Rozdziale V pkt 2 ppkt 3 SIWZ mają potwierdzać 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, 
w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu 
oraz brak podstaw wykluczenia. 
 

 
Rozdział VIII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z 
wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie 
osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami. 
 
1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy 

przekazują w formie pisemnej, za pośrednictwem posłańca, faksem lub drogą 
elektroniczną, za wyjątkiem oferty oraz umowy, dla których dopuszczalna jest forma 
pisemna. W przypadku przesłania dokumentu faksem lub drogą elektroniczną, należy 
niezwłocznie potwierdzić fakt ich otrzymania na żądanie jednej ze stron. 

2. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami: Mirosław Koczwara,  
tel. 504 140 086. 

 
 
Rozdział IX. Wymagania dotyczące wadium. 
 
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium. 
 
 
Rozdział X. Termin związania ofertą. 
 
1. 30 dni. 
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
 
 
Rozdział XI. Opis sposobu przygotowania ofert. 
 
1. Oferta musi zawierać: 

1) wypełniony formularz oferty w zakresie odpowiadającym CZĘŚCIOM zamówienia, na 
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które wykonawca składa ofertę – załącznik nr 1 do SIWZ, 
2) oświadczenie wykonawcy potwierdzające niepodleganie wykluczeniu oraz spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2 do SIWZ, 
3) oświadczenie wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej – załącznik nr 3 SIWZ, 
4) wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich trzech 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 
zamówienia zostały wykonane (zgodnie z załącznikami odpowiednio nr 4 – 9 do SIWZ), 
oraz załączeniem dowodów określających czy usługi te zostały wykonane należycie, przy 
czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez 
podmiot, na rzecz którego zamówienia były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej 
przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych 
dokumentów – oświadczenie wykonawcy. Wymagane jest wykazanie przez wykonawcę 
w ramach każdej z CZĘŚCI zamówienia wykonania co najmniej dwóch usług o 
charakterystyce odpowiadającej wymaganiom określonym w Rozdziale V pkt 1 SIWZ. 
Wykonawca dokumentując wykonanie większej liczby usług powyżej dwóch w ramach 
danej CZĘŚCI zamówienia będzie miał możliwość otrzymania większej liczby punktów 
w kryterium doświadczenie, 

5) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – pełnomocnictwo 
do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania 
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, podpisane przez 
wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym 
ustanowionego wykonawcę – pełnomocnika; do pełnomocnictwa należy dołączyć 
dokumenty potwierdzające, że osoby podpisujące pełnomocnictwo są uprawnione do 
składania oświadczeń woli w imieniu danego wykonawcy. 

6) w przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii 
dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) 
wykonawcy – pełnomocnictwo do reprezentowaniu wykonawcy w przedmiotowym 
postępowaniu. 

2. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 
3. Ofertę należy przygotować w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub 

inną trwałą i czytelną techniką. 
4. Ofertę składa się w formie pisemnej. 
5. Wszystkie dokumenty powinny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby upoważnione do składania 
oświadczeń woli w imieniu wykonawcy, za wyjątkiem wskazanych poniżej dokumentów, 
które muszą być przedstawione w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii, 
tj.: 

1) pełnomocnictw, 
2) formularza oferty, 

6. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę/osoby 
upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy. 

7. Każdy wykonawca może złożyć jedną ofertę. 
8. Koszty przygotowania i złożenia oferty ponosi wykonawca. 
9. Opis sposobu złożenia oferty: 

1) kompletną ofertę należy umieścić w kopercie i zaadresować: 
Zespół Szkół Technicznych w Olecku 

Oferta 
„Przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli” 
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Nie otwierać przed 19.01.2018 r. godz. 14:15 
2) koperta oprócz opisu j/w powinna zawierać nazwę i adres wykonawcy. 

10. Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie 
spełniania warunku udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, 
zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia 
wszczęcia postępowania. 
 
 

Rozdział XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 
 
1. Miejsce i termin składania ofert: w siedzibie zamawiającego – 19-400 Olecko, Plac 

Zamkowy 2, w sekretariacie, w terminie do dnia 19.01.2018 r. do godz. 14:00. 
2. Miejsce i termin otwarcia ofert: w siedzibie zamawiającego, w gabinecie dyrektora, w dniu 

19.01.2018 r. o godz. 14:15. 
 
 

Rozdział XIII. Opis sposobu obliczenia ceny. 
 
1. Cena wykonania każdej z CZĘSCI zamówienia musi obejmować wszystkie koszty 

związane z wykonaniem odpowiadającego jej zakresu przedmiotu zamówienia oraz 
warunkami stawianymi przez zamawiającego. 

2. Cena oferty musi być liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
3. Upusty oferowane przez wykonawcę muszą być zawarte w cenie oferty. 
4. Cenę za wykonanie CZĘSCI zamówienia, na które wykonawca składa ofertę należy 

przedstawić w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. 
 
 
Rozdział XIV. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze 
oferty wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

 
1. Cena – 80%: 

1) oferty w tym kryterium będą oceniane w odniesieniu do najniższej ceny przedstawionej 
przez wykonawców dla każdej z CZĘŚCI zamówienia, 

2) oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę punktów, 
3) ocena punktowa tego kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułą: 

 
                            najniższa cena brutto spośród badanych ofert 

 wartość punktowa oferty  = ________________________________________________________ x 10 x 80% 
                             cena brutto badanej oferty 

 
2. Doświadczenie – 20%: 

1) oferty w tym kryterium oceniane będą odrębnie dla każdej CZĘŚCI zamówienia w 
odniesieniu do największej liczby usług szkolenia wykonanych w okresie ostatnich 3 lat 
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy – w tym okresie, przy uwzględnieniu następujących zasad oceny punktowej: 

a) 2 usługi – 0 punktów, 
b) 3 usługi – 1 punkt, 
c) 4 usługi – 2 punkty, 
d) 5 usług i więcej – 3 punkty, 
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2) oferta z największą liczbą wykonanych usług w ramach danej CZĘŚCI zamówienia 
otrzyma maksymalną liczbę punktów, 

3) ocena punktowa tego kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułą: 
 

                          liczba punktów odpowiadająca liczbie usług 
wartość punktowa oferty  = _______________________________________________________________ x 10 x 20% 

                           liczba punktów odpowiadająca maksymalnej liczbie usług 
 
 
 
Rozdział XV. Badanie i ocena ofert. 
 
1. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców udzielenia 

wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. 
2. Zamawiający poprawi w ofercie: 

1) oczywiste omyłki pisarskie, 
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek, 
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z niniejszym zapytaniem ofertowym, 

niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, 
niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

3. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: 
1) treść oferty nie będzie odpowiadała treści SIWZ, 
2) wpłynie po terminie składania ofert, 
3) będzie nieważna na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 459 

ze zm). 
 
 
Rozdział XVI. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po 
wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
 
1. W zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej zamawiający poinformuje 

wykonawcę o terminie i miejscu zawarcia umowy. 
2. Osoby reprezentujące wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą 

dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to 
nie będzie wynikało z dokumentów załączonych do oferty. 
 
 

Rozdział XVII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 
Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 
 
Rozdział XVIII. Projekt umowy. 
 
Wszelkie przyszłe zobowiązania wykonawcy związane z umową w sprawie zamówienia 
publicznego, istotne dla zamawiającego postanowienia, w tym wysokość kar umownych z 
tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz zakres możliwych zmian 
postanowień umowy w stosunku do treści oferty wykonawcy, określają projekty umów dla 
poszczególnych CZĘŚCI zamówienia stanowiące załączniki nr 10 – 15 do SIWZ. 
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Rozdział XIX. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert 
częściowych. 
 
1. CZĘŚĆ I – szkolenie z obsługi przecinarki CNC. 
2. CZĘŚĆ II – szkolenie z obsługi frezarki CNC. 
3. CZĘŚĆ III – szkolenie z obsługi programów CAD/CAM 2D. 
4. CZĘŚĆ IV – szkolenie z obsługi programów CAD/CAM 3D. 
5. CZĘŚĆ V – szkolenie z podstaw pomiarów termowizyjnych. 
6. CZĘŚĆ VI – szkolenie z termowizji w budownictwie. 
 
 
Rozdział XX. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne 
warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami 
oceny. 
 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 
 
 
Rozdział XXI. Adres poczty elektronicznej zamawiającego. 
 
miroslaw.koczwara@op.pl   
 
 
Rozdział XXII. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone 
rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą. 
 
Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich. 
 
 
Rozdział XXIII. Zwrot kosztów udziału w postępowaniu. 
 
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
 
 
Rozdział XXIV. Liczba części zamówienia, na którą wykonawca może złożyć ofertę lub 
maksymalna liczba części, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu 
wykonawcy, oraz kryteria lub zasady, które będą miały zastosowanie do ustalenia, które 
części zamówienia zostaną udzielone jednemu wykonawcy, w przypadku wyboru jego 
oferty w większej niż maksymalna liczba części. 
 
Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną liczbę CZĘŚCI zamówienia. 

 
Załączniki do SIWZ. 
1. Formularz oferty. 
2. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu. 
3. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. 
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4. Wykaz wykonanych usług dla CZĘŚCI I zamówienia. 
5. Wykaz wykonanych usług dla CZĘŚCI II zamówienia. 
6. Wykaz wykonanych usług dla CZĘŚCI III zamówienia. 
7. Wykaz wykonanych usług dla CZĘŚCI IV zamówienia. 
8. Wykaz wykonanych usług dla CZĘŚCI V zamówienia. 
9. Wykaz wykonanych usług dla CZĘŚCI VI zamówienia. 
10. Projekt umowy dla CZĘŚCI I zamówienia. 
11. Projekt umowy dla CZĘŚCI II zamówienia. 
12. Projekt umowy dla CZĘŚCI III zamówienia. 
13. Projekt umowy dla CZĘŚCI IV zamówienia. 
14. Projekt umowy dla CZĘŚCI V zamówienia. 
15. Projekt umowy dla CZĘŚCI VI zamówienia. 
 
 
 
         Zatwierdził:    


