
 

Znak sprawy ZP. 271.11.2012

SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na  usługi

                                                             dla

PRZETRARGU NIEOGRANICZONEGO
postępowanie będzie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego 
o  wartości  poniżej  kwoty  określonej  na  podstawie  w  przepisach 
wydanych  na  podstawie   art.  11  ust.  8   ustawy  z  dnia  29  stycznia 
2004roku Prawo zamówień Publicznych, przepisów wykonawczych oraz 
niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

                               

Z A M A W I A J Ą C Y
GMINA  MURÓW

UL. DWORCOWA 2
46-030 MURÓW

                                                                                                Zatwierdzam
                                                                                                 Wójt Gminy
                                                                                              Andrzej Puławski
                                                                                                            Murów, dnia 14.09.2012r.



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

Nazwa zamówienia publicznego:
Usługa  polegająca  na  prowadzeniu  zajęć   dodatkowych   edukacyjno- 
wychowawczych i opiekuńczych  dla uczniów klas I-VI szkół podstawowych, w 
ramach projektu  „Szkoła  na szóstkę” współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej  w  ramach  Europejskiego  Funduszu  Społecznego  Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki”. 
                                                                         
                                                                         
 I. Nazwa oraz adres Zamawiającego
 Gmina Murów
 ul. Dworcowa 2 
 46-030 Murów
Strona www.murow.pl
Godziny urzędowania 
 Poniedziałek 8:00 – 16:00
Wtorek – piątek 7:15 – 15:15
NIP: 991-04-94-972 
    
II. Tryb udzielenia zamówienia
 1.  Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 
       2004r. Prawo zamówień publicznych- tekst jednolity – Dziennik Ustaw z dnia 
       25 czerwca 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn zm.  a także wydane na podstawie 
       niniejszej ustawy rozporządzenia wykonawcze.
2.    Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości
       poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 
       Prawa zamówień publicznych.
3.   Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego- art. 10 ust. 1 
      oraz art. 39-46 Prawa zamówień publicznych.
4.    Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
     1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych z 
          zastosowaniem art. 5 ust. 1 ustawy Pzp.
     2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie  
         rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz 
         form, w jakich te dokumenty mogą być składane ( Dz. U. z 2009r. Nr 226, poz. 
         1817).
    3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie  
         średniego  kursu  złotego  w  stosunku  do  euro  stanowiącego  podstawę  
         przeliczenia wartości zamówień publicznych ( Dz.U. z 2011r. Nr 282, poz.  
        1650).
   4)  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie 
         kwot  wartości  zamówień  oraz  konkursów,  od  których  jest  uzależniony  
        obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot
         Europejskich ( Dz.U z 2011r. Nr 282, poz. 1649)
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   5)   Kodeks Cywilny
   6)  Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( Dz.U. 
         z 2003r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.).
   7)  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie 
         wykazu usług o charakterze priorytetowym i niepriorytetowym  ( Dz. U. 2010r. 
         Nr 12 poz. 68)

III. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia :
  Przedmiotem  zamówienia  są  usługi  edukacyjne  obejmujące  prowadzenie 
dodatkowych zadań edukacyjno-wychowawczych i opiekuńczych dla uczniów szkół 
podstawowych , zgodnie z projektem pn.„Szkoła na szóstkę” współfinansowanego ze 
środków  Unii  Europejskiej   w  ramach  Europejskiego  Funduszu  Społecznego 
Programu  Operacyjnego  Kapitał  Ludzki,  realizowany  w  Publicznej  Szkole 
Podstawowej  w  Murowie  i  w  Publicznej  Szkole  Podstawowej  w  Starych 
Budkowicach,  prowadzonych  przez  Gminę  Murów.  Celem  głównym  projektu  jest 
zwiększenie  dostępności  i  efektywności  kształcenia  poprzez  organizację 
dodatkowych  zajęć  dydaktyczno-wyrównawczych  oraz  specjalistycznych,  poprawa 
dostępu do niezbędnego wsparcia dla uczniów wykazujących problemy w nauce oraz 
problemy  wychowawcze,  a  także  podniesienie  poziomu  umiejętności  w  zakresie 
wyboru i kształtowaniu ścieżki zawodowej uczniów. 

Zajęcia dodatkowe prowadzone w ramach przedmiotowego zamówienia obejmują:
1) Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze  dla klas I-III

2) Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze  z języka polskiego,

3) Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki,

4) Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka niemieckiego,

5) Gimnastyka ciała i umysłu

6) Zajęcia ortograficzne

7) Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

8) Zajęcia logopedyczne,

9) Doradztwo  psychologiczne,

10)Zajęcia z uczniem niepełnosprawnym,

11)Zajęcia przyrodnicze

12)Koło Młodego Europejczyka

13)Koło Młodego Naukowca

14)Koło Regionalne

15)Zajęcia Muzyczne

16)Koło Teatralne,

17)Zajęcia poszerzające  wiedzę z zakresu nauki języka angielskiego,
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18)Zajęcia poszerzające  wiedzę z zakresu nauki języka niemieckiego,

19)Zajęcia matematyczne,

20)Zajęcia komputerowe,

21)Formy innowacyjne,

22)Opieka pedagogiczna

Harmonogram  zajęć   ustalony  będzie  przez  dyrektora  szkoły  w  uzgodnieniu  z 
kierownikiem projektu. Zajęcia prowadzone będą o różnych porach dnia, zarówno 
przed  zajęciami  szkolnymi,  jak  i  po  ich  zakończeniu,  z  uwzględnieniem  jak 
najkrótszego okresu oczekiwania przez ucznia na zajęcia. Zajęcia wyjazdowe będą 
odbywać się  również w dniach wolnych od zajęć szkolnych.

 
1.1 Obowiązki prowadzącego zajęcia dodatkowe:
     a) prowadzenie zajęć dodatkowych ( podział godzin w zależności od części) w 
          terminie do 30 czerwca 2013r. (  w grupie minimum 4 uczestników lub  
          indywidualnie zajęcia logopedyczne oraz z psychologiem) zgodnie z projektem 

          i  harmonogramem zajęć ustalonym przez kierownika projektu  
     b) dokumentowanie zajęć dodatkowych ( karty czasu pracy, dzienniki  zajęć , list 
          obecności)
     c) sporządzanie sprawozdań miesięcznych z realizacji zajęć,
     d)  szczegółowe obowiązki ujęte zostały w zakresie obowiązków , stanowiącym 
          załącznik nr  5a do SIWZ, który będzie stanowić załącznik do umowy.

Zamówienie  podzielone  jest  na  80  części  w  zależności  od  rodzaju  zajęć 
dodatkowych:

Część 1   Publiczna Szkoła Podstawowa w Murowie

Zajęcia  dydaktyczno-wyrównawcze  w  klasach  I-III  w  zakresie  rozwijania  pamięci 
logicznego rozumowania, czytania ze zrozumieniem, pisania 

Nauczyciel  -1, godz. 30, w tym 12 godz. w 2012r., 18 godz. w 2013r. 

Część 2   Publiczna Szkoła Podstawowa w Murowie

Zajęcia  dydaktyczno-wyrównawcze  w  klasach  I-III  w  zakresie  rozwijania  pamięci 
logicznego rozumowania, czytania ze zrozumieniem, pisania 

Nauczyciel  -1, godz. 30, w tym 12 godz. w 2012r., 18 godz. w 2013r. 

Część 3   Publiczna Szkoła Podstawowa w Murowie

Zajęcia  dydaktyczno-wyrównawcze  w  klasach  I-III  w  zakresie  rozwijania  pamięci 
logicznego rozumowania, czytania ze zrozumieniem, pisania
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Nauczyciel  -1, godz. 30, w tym 12 godz. w 2012r., 18 godz. w 2013r. 

Część 4   Publiczna Szkoła Podstawowa w Murowie

Zajęcia  dydaktyczno-wyrównawcze  w  klasach  I-III  w  zakresie  rozwijania  pamięci 
logicznego rozumowania, czytania ze zrozumieniem, pisania

Nauczyciel  -1, godz. 30, w tym 12 godz. w 2012r., 18 godz. w 2013r. 

Część 5   Publiczna Szkoła Podstawowa w Starych Budkowicach

Zajęcia  dydaktyczno-wyrównawcze   w  klasach  I-III  w  zakresie  rozwijania 
podstawowych  umiejętności  służących  świadomemu  uczeniu  się,  głównie 
umiejętności  czytania,  pisania,  liczenia,  wypowiadania  się  przez  uzupełnianie 
poszczególnych partii materiału

Nauczyciel  -1, godz. 30, w tym 12 godz. w 2012r., 18 godz. w 2013r. 

Część 6   Publiczna Szkoła Podstawowa w Starych Budkowicach

Zajęcia  dydaktyczno-wyrównawcze   w  klasach  I-III  w  zakresie  rozwijania 
podstawowych  umiejętności  służących  świadomemu  uczeniu  się,  głównie 
umiejętności  czytania,  pisania,  liczenia,  wypowiadania  się  przez  uzupełnianie 
poszczególnych partii materiału

Nauczyciel  -1, godz. 30, w tym 12 godz. w 2012r., 18 godz. w 2013r. 

Część 7   Publiczna Szkoła Podstawowa w Starych Budkowicach

Zajęcia  dydaktyczno-wyrównawcze   w  klasach  I-III  w  zakresie  rozwijania 
podstawowych  umiejętności  służących  świadomemu  uczeniu  się,  głównie 
umiejętności  czytania,  pisania,  liczenia,  wypowiadania  się  przez  uzupełnianie 
poszczególnych partii materiału

Nauczyciel  -1, godz. 30, w tym 12 godz. w 2012r., 18 godz. w 2013r. 

Część 8   Publiczna Szkoła Podstawowa w Starych Budkowicach

Zajęcia  wyrównawcze   z  matematyki  w  zakresie  wyrównywania  umiejętności  i 
utrwalania bieżącego materiału

Nauczyciel  -1, godz. 30, w tym 12 godz. w 2012r., 18 godz. w 2013r. 

Część 9   Publiczna Szkoła Podstawowa w Murowie
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Zajęcia z matematyki w zakresie kształcenia logicznego, myślenia i sprawności 
rachunkowej 

Nauczyciel  -1, godz. 30, w tym 12 godz. w 2012r., 18 godz. w 2013r. 

Część 10   Publiczna Szkoła Podstawowa w Murowie

Zajęcia z matematyki w zakresie kształcenia logicznego, myślenia i sprawności 
rachunkowej 

Nauczyciel  -1, godz. 30, w tym 12 godz. w 2012r., 18 godz. w 2013r. 

Część  11   Publiczna Szkoła Podstawowa w Murowie

Zajęcia z matematyki w zakresie kształcenia logicznego, myślenia i sprawności 
rachunkowej 

Nauczyciel  -1, godz. 30, w tym 12 godz. w 2012r., 18 godz. w 2013r. 

Część 12   Publiczna Szkoła Podstawowa w Starych Budkowicach

Zajęcia  wyrównawcze   z  matematyki  w  zakresie  wyrównywania  umiejętności  i 
utrwalania bieżącego materiału

Nauczyciel  -1, godz. 30, w tym 12 godz. w 2012r., 18 godz. w 2013r. 

Część 13   Publiczna Szkoła Podstawowa w Starych Budkowicach

Zajęcia  wyrównawcze   z  matematyki  w  zakresie  wyrównywania  umiejętności  i 
utrwalania bieżącego materiału

Nauczyciel  -1, godz. 30, w tym 12 godz. w 2012r., 18 godz. w 2013r. 

Część 14   Publiczna Szkoła Podstawowa w Murowie

Zajęcia z języka polskiego w zakresie nauki czytania, pisania i myślenia 
przyczynowo-skutkowego

Nauczyciel  -1, godz. 30, w tym 12 godz. w 2012r., 18 godz. w 2013r. 

Część 15   Publiczna Szkoła Podstawowa w Murowie

Zajęcia wyrównawcze  z języka niemieckiego w zakresie poszerzenia kompetencji 
językowych
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Nauczyciel  -1, godz. 30, w tym 12 godz. w 2012r., 18 godz. w 2013r. 

Część 16   Publiczna Szkoła Podstawowa w Murowie

Zajęcia wyrównawcze  z języka niemieckiego w zakresie poszerzenia kompetencji 
językowych

Nauczyciel  -1, godz. 30, w tym 12 godz. w 2012r., 18 godz. w 2013r. 

Część 17   Publiczna Szkoła Podstawowa w Murowie

Gimnastyka ciała i umysłu w zakresie rozwijania sprawności ruchowej i fizycznej oraz 
logicznego myślenia

Nauczyciel  -1, godz. 30, w tym 12 godz. w 2012r., 18 godz. w 2013r. 

Część 18  Publiczna Szkoła Podstawowa w Murowie

Zajęcia ortograficzne w zakresie doskonalenia procesu pisania

Nauczyciel  -1, godz. 30, w tym 12 godz. w 2012r., 18 godz. w 2013r. 

Część 19 Publiczna Szkoła Podstawowa w Starych Budkowicach

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne – usprawnianie zaburzonych funkcji 
poznawczych, stymulowanie ogólnego rozwoju ucznia, wyrównywanie dysharmonii 
rozwojowej

Nauczyciel  -1, godz. 30, w tym 12 godz. w 2012r., 18 godz. w 2013r. 

Część 20  Publiczna Szkoła Podstawowa w Murowie

Zajęcia logopedyczne, eliminacja wad postawy

Nauczyciel  -1, godz. 30, w tym 12 godz. w 2012r., 18 godz. w 2013r. 

Część 21  Publiczna Szkoła Podstawowa w Starych Budkowicach

Zajęcia logopedyczne – wywoływanie prawidłowego wzorca artykulacyjnego danej 
głoski, korygowanie i utrwalanie wzorca

Nauczyciel  -1, godz. 30, w tym 12 godz. w 2012r., 18 godz. w 2013r. 

Część 22  Publiczna Szkoła Podstawowa w Starych Budkowicach
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Zajęcia  z  pedagogiem  –  udzielanie  pomocy  psychologiczno-pedagogicznej, 
diagnozowanie
i zaspokajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka

Nauczyciel  -1, godz. 30, w tym 12 godz. w 2012r., 18 godz. w 2013r. 

Część 23  Publiczna Szkoła Podstawowa w Murowie

Doradztwo pedagogiczne w zakresie uczenia się indywidualnego i grupowego

Nauczyciel  -1, godz. 30, w tym 12 godz. w 2012r., 18 godz. w 2013r. 

Część 24  Publiczna Szkoła Podstawowa w Murowie

Doradztwo pedagogiczne w zakresie uczenia się indywidualnego i grupowego

Nauczyciel  -1, godz. 30, w tym 12 godz. w 2012r., 18 godz. w 2013r. 

Część 25  Publiczna Szkoła Podstawowa w Murowie

Zajęcia  z  uczniem niepełnosprawnym  w  zakresie  poznawania  własnego  regionu, 
jego kultury i tradycji

Nauczyciel  -1, godz. 30, w tym 12 godz. w 2012r., 18 godz. w 2013r. 

Część 26  Publiczna Szkoła Podstawowa w Murowie

Doradztwo psychologiczne w zakresie udzielania pomocy uczniom z różnymi 
problemami

Nauczyciel  -1, godz. 240, w tym 96 godz. w 2012r., 144 godz. w 2013r. 

Część 27  Publiczna Szkoła Podstawowa w Starych Budkowicach

Terapia psychologiczna 

Nauczyciel  -1, godz. 180, w tym 72 godz. w 2012r., 108 godz. w 2013r. 

Część 28  Publiczna Szkoła Podstawowa w Starych Budkowicach

Kółko języka angielskiego dla uczniów klas I-III – wzbudzanie zainteresowań nauką 
języka angielskiego poprzez wykorzystanie różnych form pracy z językiem: gry, 
zabawy, opowiadania, drama, piosenka

Nauczyciel  -1, godz. 30, w tym 12 godz. w 2012r., 18 godz. w 2013r. 
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Część 29  Publiczna Szkoła Podstawowa w Starych Budkowicach

Kółko języka niemieckiego dla uczniów klas I-III – rozwijanie zainteresowań 
językowych,

Nauczyciel  -1, godz. 30, w tym 12 godz. w 2012r., 18 godz. w 2013r. 

Część 30  Publiczna Szkoła Podstawowa w Starych Budkowicach

Koło Młodego Przyrodnika – rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, wdrażanie do 
szanowania 

i pielęgnowania przyrody

Nauczyciel  -1, godz. 30, w tym 12 godz. w 2012r., 18 godz. w 2013r. 

Część 31 Publiczna Szkoła Podstawowa w Starych Budkowicach

Koło  Przyrodnicze  –  wzbogacanie  wiedzy  przyrodniczej  uczniów,  kształtowanie 
właściwych postaw ekologicznych

Nauczyciel  -1, godz. 30, w tym 12 godz. w 2012r., 18 godz. w 2013r. 

Część 32 Publiczna Szkoła Podstawowa w Starych Budkowicach

Koło Młodego Europejczyka – rozwijanie świadomej potrzeby współpracy z innymi w 
rozwiązywaniu problemów Europy

Nauczyciel  -1, godz. 30, w tym 12 godz. w 2012r., 18 godz. w 2013r. 

Część 33  Publiczna Szkoła Podstawowa w Starych Budkowicach

Koło  Młodego  Naukowca  –  rozwijanie  u  uczniów  zainteresowań  technicznych  i 
fotograficznych, wykorzystując Internet jako źródło informacji

Nauczyciel  -1, godz. 30, w tym 12 godz. w 2012r., 18 godz. w 2013r. 

Część 34  Publiczna Szkoła Podstawowa w Starych Budkowicach

Koło  Regionalne-  poznawanie  historii  własnego  regionu,  zainteresowanie  jego 
rozwojem kulturalnym oraz zachęcenie uczniów do poszerzenia i pogłębienia wiedzy 
o najbliższym otoczeniu

Nauczyciel  -1, godz. 30, w tym 12 godz. w 2012r., 18 godz. w 2013r
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Część 35  Publiczna Szkoła Podstawowa w Starych Budkowicach

Koło Muzyczne –umuzykalnienie i gra na instrumencie dętym

Nauczyciel  -1, godz. 30, w tym 12 godz. w 2012r., 18 godz. w 2013r

Część 36  Publiczna Szkoła Podstawowa w Starych Budkowicach

Koło  Teatralne  –  rozwijanie  zdolności,  zainteresowań  i  zamiłowań  uczniów, 
doskonalenie zdolności poznawania samego siebie i autoprezentacji

Nauczyciel  -1, godz. 15 w 2013r

Część 37  Publiczna Szkoła Podstawowa w Murowie

Dziecięca matematyka w zakresie rozbudzania zainteresowań matematycznych

Nauczyciel  -1, godz. 30, w tym 12 godz. w 2012r., 18 godz. w 2013r

Część 38  Publiczna Szkoła Podstawowa w Murowie

Komputerowe  korepetycje  w  zakresie  opanowania  widomości  uczniom  mających 
ograniczony dostęp do komputera

Nauczyciel  -1, godz. 30, w tym 12 godz. w 2012r., 18 godz. w 2013r

Część 39  Publiczna Szkoła Podstawowa w Murowie

Kółko „Dobry start gwarancją lepszego życia” w zakresie poznania różnych 
zawodów, zakładów pracy

Nauczyciel  -1, godz. 30, w tym 21 godz. w 2012r., 18 godz. w 2013r

Część 40  Publiczna Szkoła Podstawowa w Murowie

Kółko „Dobry start gwarancją lepszego życia” w zakresie poznania różnych 
zawodów, zakładów pracy

Nauczyciel  -1, godz. 30, w tym 12 godz. w 2012r., 18 godz. w 2013r

Część 41  Publiczna Szkoła Podstawowa w Starych Budkowicach

Forma  innowacyjna  „Odpowiednie  dać  rzeczy  słowo”  –  rozwijanie  kompetencji 
językowych uczniów na poziomie leksykalnym 
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Nauczyciel  -1, godz. 30, w tym 12 godz. w 2012r., 18 godz. w 2013r

Część 42  Publiczna Szkoła Podstawowa w Starych Budkowicach

Forma  innowacyjna  „Odpowiednie  dać  rzeczy  słowo”  –  rozwijanie  kompetencji 
językowych uczniów na poziomie leksykalnym 

Nauczyciel  -1, godz. 30, w tym 12 godz. w 2012r., 18 godz. w 2013r

Część 43  Publiczna Szkoła Podstawowa w Starych Budkowicach

Forma  innowacyjna  „Zmagania  z  językiem  polskim”  -   rozwój  umiejętności 
kluczowych u uczniów mających trudności w nauce języka polskiego

Nauczyciel  -1, godz. 30, w tym 12 godz. w 2012r., 18 godz. w 2013r

Część 44  Publiczna Szkoła Podstawowa w Starych Budkowicach

Forma  innowacyjna  „Zmagania  z  językiem  polskim”  -   rozwój  umiejętności 
kluczowych u uczniów mających trudności w nauce języka polskiego

Nauczyciel  -1, godz. 30, w tym 12 godz. w 2012r., 18 godz. w 2013r

Część 45  Publiczna Szkoła Podstawowa w Starych Budkowicach

Forma  innowacyjna  „Zmagania  z  językiem  polskim”  -   rozwój  umiejętności 
kluczowych u uczniów mających trudności w nauce języka polskiego

Nauczyciel  -1, godz. 30, w tym 12 godz. w 2012r., 18 godz. w 2013r

Część 46  Publiczna Szkoła Podstawowa w Murowie

Galaktyka książki czyli 4 w 1 zajęcia w zakresie poszerzenia wiedzy z zakresu języka 
polskiego i informatyki

Nauczyciel  -1, godz. 30, w tym 12 godz. w 2012r., 18 godz. w 2013r

Część 47  Publiczna Szkoła Podstawowa w Murowie

Galaktyka książki czyli 4 w 1 zajęcia w zakresie poszerzenia wiedzy z zakresu języka 
polskiego i informatyki

Nauczyciel  -1, godz. 30, w tym 12 godz. w 2012r., 18 godz. w 2013r
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Część 48  Publiczna Szkoła Podstawowa w Murowie

Galaktyka książki czyli 4 w 1 zajęcia w zakresie poszerzenia wiedzy z zakresu języka 
polskiego i informatyki

Nauczyciel  -1, godz. 30, w tym 12 godz. w 2012r., 18 godz. w 2013r

Część 49  Publiczna Szkoła Podstawowa w Murowie

Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w czasie wyjazdów edukacyjnych (wycieczek):

Wyjazd na basen  w ramach pływania korekcyjnego 7wyjazdów:

Nauczyciel 1, godz. 35, w tym  rok  2012 - 15 godz., rok 2013 – 20 godz.  

Część 50  Publiczna Szkoła Podstawowa w Murowie

Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w czasie wyjazdów edukacyjnych (wycieczek):

Wyjazd na basen  w ramach pływania korekcyjnego i rekreacji w wodzie, korekcja 
wad postawy – 7 wyjazdów:

Nauczyciel 1, godz. 35, w tym  rok  2012 - 15 godz., rok 2013 – 20 godz.  

Część 51  Publiczna Szkoła Podstawowa w Murowie

Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w czasie wyjazdów edukacyjnych (wycieczek):

Wyjazd na basen  w ramach pływania korekcyjnego i rekreacji w wodzie, korekcja 
wad postawy – 7 wyjazdów:

Nauczyciel 1, godz. 35, w tym  rok  2012 - 15 godz., rok 2013 – 20 godz.  

Część 52  Publiczna Szkoła Podstawowa w Murowie

Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w czasie wyjazdów edukacyjnych (wycieczek):

Wyjazd na basen  w ramach dodatkowych zajęć  - „Radosne taplanie”- popularyzacja 
sportowych i rekreacyjnych forma wypoczynku   7 wyjazdów:

Nauczyciel 1, godz. 35, w tym  rok  2012 - 15 godz., rok 2013 – 20 godz.  

Część  53  Publiczna Szkoła Podstawowa w Murowie

Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w czasie wyjazdów edukacyjnych (wycieczek):

Wyjazd na basen  w ramach dodatkowych zajęć  - „Radosne taplanie”- popularyzacja 
sportowych i rekreacyjnych forma wypoczynku   7 wyjazdów:
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Nauczyciel 1, godz. 35, w tym  rok  2012 - 15 godz., rok 2013 – 20 godz.  

Część 54  Publiczna Szkoła Podstawowa w Murowie

Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w czasie wyjazdów edukacyjnych (wycieczek):

Wyjazd na basen  w ramach dodatkowych zajęć  - „Radosne taplanie”- popularyzacja 
sportowych i rekreacyjnych forma wypoczynku   7 wyjazdów:

Nauczyciel 1, godz. 35, w tym  rok  2012 - 15 godz., rok 2013 – 20 godz.  

Część  55  Publiczna Szkoła Podstawowa w Murowie

Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w czasie wyjazdów edukacyjnych (wycieczek):

Wyjazd do Fabryki cukierków w Brzegu:

Nauczyciel 1, godz. 6 rok  2012 

Część 56 Publiczna Szkoła Podstawowa w Murowie

Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w czasie wyjazdów edukacyjnych (wycieczek):

Wyjazd do Fabryki cukierków w Brzegu:

Nauczyciel 1, godz. 6 rok  2012 

Część 57  Publiczna Szkoła Podstawowa w Murowie

Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w czasie wyjazdów edukacyjnych (wycieczek):

Wyjazd do Fabryki cukierków w Brzegu:

Nauczyciel 1, godz. 6 rok  2012 

Część 58  Publiczna Szkoła Podstawowa w Murowie

Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w czasie wyjazdów edukacyjnych (wycieczek):

Wyjazd do Elektrowni w Brzeziu:

Nauczyciel 1, godz. 4 rok  2012 

Część 59  Publiczna Szkoła Podstawowa w Murowie

 Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w czasie wyjazdów edukacyjnych (wycieczek):
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 Wyjazd do Elektrowni w Brzeziu:

 Nauczyciel 1, godz. 4 rok  2012 

Część 60  Publiczna Szkoła Podstawowa w Murowie

 Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w czasie wyjazdów edukacyjnych (wycieczek):

 Wyjazd do Elektrowni w Brzeziu:

 Nauczyciel 1, godz. 4 rok  2012 

Część 61  Publiczna Szkoła Podstawowa w Murowie

 Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w czasie wyjazdów edukacyjnych (wycieczek):

 Wyjazd na Targi Książki do Wrocławia:

 Nauczyciel 1, godz. 7 rok  2013

Część 62  Publiczna Szkoła Podstawowa w Murowie

Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w czasie wyjazdów edukacyjnych (wycieczek):

Wyjazd na Targi Książki do Wrocławia:

Nauczyciel 1, godz. 7 rok  2013

Część 63  Publiczna Szkoła Podstawowa w Murowie

Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w czasie wyjazdów edukacyjnych (wycieczek):

Wyjazd na Targi Książki do Wrocławia:

Nauczyciel 1, godz. 7 rok  2013

Część 64  Publiczna Szkoła Podstawowa w Murowie

Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w czasie wyjazdów edukacyjnych (wycieczek):

Wyjazd do Biblioteki Publicznej w Opolu:

Nauczyciel 1, godz. 5 rok  2013

Część 65  Publiczna Szkoła Podstawowa w Murowie

Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w czasie wyjazdów edukacyjnych (wycieczek):
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Wyjazd do Biblioteki Publicznej w Opolu:

Nauczyciel 1, godz. 5 rok  2013

Część 66  Publiczna Szkoła Podstawowa w Murowie

Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w czasie wyjazdów edukacyjnych (wycieczek):

Wyjazd do Biblioteki Publicznej w Opolu:

Nauczyciel 1, godz. 5 rok  2013

Część 67  Publiczna Szkoła Podstawowa w Starych Budkowicach

Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w czasie wyjazdów edukacyjnych (wycieczek):

Wyjazd na basen  w ramach zajęć  korekcyjno-kompensacyjnych - 7wyjazdów:

Nauczyciel 1, godz. 35, w tym  rok  2012 - 15 godz., rok 2013 – 20 godz.  

Część 68  Publiczna Szkoła Podstawowa w Starych Budkowicach

Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w czasie wyjazdów edukacyjnych (wycieczek):

Wyjazd na basen  w ramach zajęć  korekcyjno-kompensacyjnych - 7wyjazdów:

Nauczyciel 1, godz. 35, w tym  rok  2012 - 15 godz., rok 2013 – 20 godz.  

Część 69  Publiczna Szkoła Podstawowa w Starych Budkowicach

Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w czasie wyjazdów edukacyjnych (wycieczek):

Wyjazd do Zoo w Opolu  w ramach zajęć  przyrodniczych:

Nauczyciel 1, godz. 6 rok  2013 

Część 70  Publiczna Szkoła Podstawowa w Starych Budkowicach

Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w czasie wyjazdów edukacyjnych (wycieczek):

Wyjazd do Zoo w Opolu  w ramach zajęć  przyrodniczych:

Nauczyciel 1, godz. 6 rok  2013 

Część 71  Publiczna Szkoła Podstawowa w Starych Budkowicach

Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w czasie wyjazdów edukacyjnych (wycieczek):
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Wyjazd do Izby Leśnej w Kup  w ramach zajęć  przyrodniczych:

Nauczyciel 1, godz. 4 rok  2012 

Część 72  Publiczna Szkoła Podstawowa w Starych Budkowicach

Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w czasie wyjazdów edukacyjnych (wycieczek):

Wyjazd do Izby Leśnej w Kup  w ramach zajęć  przyrodniczych:

Nauczyciel 1, godz. 4 rok  2012 

Część 73  Publiczna Szkoła Podstawowa w Starych Budkowicach

Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w czasie wyjazdów edukacyjnych (wycieczek):

Wyjazd do Obserwatorium w Chorzowie   w ramach koła  przyrodniczego:

Nauczyciel 1, godz. 9 rok  2013 

Część 74  Publiczna Szkoła Podstawowa w Starych Budkowicach

Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w czasie wyjazdów edukacyjnych (wycieczek):

Wyjazd do Obserwatorium w Chorzowie   w ramach koła  przyrodniczego:

Nauczyciel 1, godz. 9 rok  2013 

Część 75  Publiczna Szkoła Podstawowa w Starych Budkowicach

Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w czasie wyjazdów edukacyjnych (wycieczek):

Wyjazd do Ogrodu Botanicznego we Wrocławiu  w ramach koła  przyrodniczego:

Nauczyciel 1, godz. 9 rok  2013 

Część 76  Publiczna Szkoła Podstawowa w Starych Budkowicach

Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w czasie wyjazdów edukacyjnych (wycieczek):

Wyjazd do Ogrodu Botanicznego we Wrocławiu  w ramach koła  przyrodniczego:

Nauczyciel 1, godz. 9 rok  2013 

Część 77  Publiczna Szkoła Podstawowa w Starych Budkowicach

Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w czasie wyjazdów edukacyjnych (wycieczek):
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Wyjazd do Wyłuszczarni Nasion do Lasowic Małych  w ramach koła  przyrodniczego:

Nauczyciel 1, godz. 4 rok  2013 

Część 78  Publiczna Szkoła Podstawowa w Starych Budkowicach

Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w czasie wyjazdów edukacyjnych (wycieczek):

Wyjazd do Wyłuszczarni Nasion do Lasowic Małych  w ramach koła  przyrodniczego:

Nauczyciel 1, godz. 4 rok  2013 

Część 79  Publiczna Szkoła Podstawowa w Starych Budkowicach

Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w czasie wyjazdów edukacyjnych (wycieczek):

Wyjazd do Teatru w Opolu:

Nauczyciel 1, godz. 5 rok  2012 

Część 80  Publiczna Szkoła Podstawowa w Starych Budkowicach

Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w czasie wyjazdów edukacyjnych (wycieczek):

Wyjazd do Teatru w Opolu:

Nauczyciel 1, godz. 5 rok  2012 

2. Zamawiający  dopuszcza składanie ofert częściowych 80 części jeden 
    wykonawca może złożyć ofertę maksymalnie na 4 części.

3. Zamawiający nie udziela zaliczek na poczet wykonania zamówienia

4. Kod CPV  80000000-4   Usługi edukacyjne i szkoleniowe
                     80100000-5   Usługi szkolnictwa podstawowego
                     80410000-1   Różne usługi szkolne
                  
IV. Termin wykonania zamówienia 
Termin realizacji zamówienia : od dnia podpisania umowy do 30 czerwca 2013r

V.  Podwykonawcy
Zamawiający nie dopuszcza powierzenia części lub całości zamówienia 
podwykonawcom.
Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia konieczne jest prowadzenie zajęć 
dodatkowych z dziećmi z danej szkoły i na terenie danej placówki.
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VI. Warunki   udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania   oceny 
spełnienia tych warunków.

  1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy,  którzy spełniają    
       warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

     1) Posiadają  uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub
          czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:
          Zamawiający uzna spełnienie powyższego warunku na podstawie złożonego 
          oświadczenia  Wykonawcy – wzór zał. nr 2 do SIWZ
    2)  Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia –
          Zamawiający uzna spełnienie powyższego warunku na podstawie złożonego 
          oświadczenia Wykonawcy- wzór zał. nr 2 do SIWZ

    3)   Dysponują  odpowiednim potencjałem technicznym, a także dysponują
     osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.  Warunek będzie spełniony,  
     jeżeli wykonawca wykaże, że będzie dysponował osobami przewidzianymi do 
     realizacji   niżej  wymienionych  zajęć,  posiadającymi  uprawnienia   do    
     wykonywania określonej czynności lub działalności tj. kwalifikacje określone w 
     Rozporządzeniu Ministra Edukacji  Narodowej  z dnia 12 marca 2009r.  w  
     sprawie  szczegółowych  kwalifikacji   wymaganych  od  nauczycieli  oraz  
     określenia szkół i wypadków, w których nie można zatrudnić nauczycieli nie 
     mających wyższego wykształcenia (Dz.U.Nr. 50, poz. 400), wykonawca 

     wykaże nauczyciela lub nauczycieli  który w roku szkolnym 2012/2013 jest
     czynny zawodowo oraz posiada  co  najmniej 3 letnie doświadczenie w pracy
     z  dziećmi w szkole podstawowej w  zakresie prowadzonych zajęć.

     Prowadzący konsultacje psychologiczne musi mieć  ukończone studia wyższe 
     magisterskie kierunek psychologia oraz doświadczenie zawodowe minimum   

     dwu letni staż pracy w tym doświadczenie pracy z dziećmi lub młodzieżą.

         Ocena spełnienia warunku dokonana zostanie na podstawie:
         Wykazu osób które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z  
         informacjami  na  temat  ich  wykształcenia,  niezbędnych  do  wykonania  
         zamówienia, wg załącznika nr 4 do SIWZ 
          
   4)  Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
         zamówienia  –  Zamawiający  uzna  spełnienie  powyższego  warunku  na  
         podstawie złożonego oświadczenia Wykonawcy- wzór zał. nr 2 do SIWZ.

        Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, 
        osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych  
        innych  podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi 
        stosunków.  
         Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż 
         będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w 
         szczególności  przedstawiając  w tym celu pisemne zobowiązanie  tych   
         podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres   
         korzystania z nich  przy wykonywaniu zamówienia ( art. 26 ust.2b Ustawy     
         Prawo Zamówień   Publicznych).
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 Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w  
 postępowaniu  na  podstawie  złożonych  w  ofercie  oświadczeń  i  dokumentów.
 Zamawiający  sprawdzi  kompletność  dokumentów,  a  następnie  dokona  
 sprawdzenia spełnienia warunków według zasady spełnia/nie spełnia.

 Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że wyżej 
  wymienione warunki Wykonawca spełnia.

2.  Wykonawcy,  którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu  
      podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. 

3.    Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy
       podlegają wykluczeniu  na podstawie  art.  24 ust.  1  i  2  Prawa Zamówień  
        publicznych.
4.    Ofertę Wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą.
5.    Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
       1)  jest niezgodną z ustawą,
       2)  jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z 
            zastrzeżeniem art. 87 ust 2 pkt.3 Prawa zamówień publicznych,
       3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o 
            zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
       4)  zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
       5)  została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o 

            udzielenie zamówienia,
       6)  zawiera błędy w obliczeniu ceny,
       7) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził   
            się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa  
            zamówień publicznych,
       8)  jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
6.  O wykluczeniu  z  postępowania  oraz  o odrzuceniu oferty  wykonawcy  zostaną  
     zawiadomieni  niezwłocznie  po  dokonaniu  wyboru  najkorzystniejszej  oferty.  
     Zawiadomienie zawierać będzie uzasadnienie faktyczne i prawne.

VII.  Wykaz  oświadczeń i  dokumentów,  jakie  mają  dostarczyć  Wykonawcy w 
celu  potwierdzenia  spełnienia  warunków udziału w postępowaniu oraz nie 
podlegania  wykluczeniu  na  podstawie  art.  24   Ustawy  Prawo  Zamówień 
Publicznych

   1.  W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu do oferty 
        należy załączyć:
        1) oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w 
            postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp wg wzoru  zał. 
            Nr 2 do SIWZ  ( oryginał)
            W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia dwóch  
            lub więcej Wykonawców  oświadczenie o którym mowa w art. 22 ust. 1-4
            ma być złożone:
               a)  przez każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną , jeżeli 
                    każdy z  nich spełnia wszystkie warunki samodzielnie,
                    albo
              b)  wspólnie przez wszystkich Wykonawców , to znaczy, że na oświadczeniu  

                   należy wypisać wszystkich Wykonawców  i podpisują je wszyscy
                   upełnomocnieni przedstawiciele Wykonawców lub podpisuje je 
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                   upełnomocniony przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
                   udzielenie zamówienia pełnomocnik.

       2)  oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 
            ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zgodnie ze wzorem stanowiącym 
            załącznik do 3 do SIWZ ( oryginał)
       3) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają 
            wpis do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o  

            art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
            upływem terminu składania ofert,  a w przypadku  osób fizycznych  
            oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy
       4) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w 
            szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz  

             z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych , doświadczenia i  
            wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu 
            wykonywanych przez nie czynności,  oraz informacją o podstawie do  
            dysponowania tymi zasobami sporządzony wg załącznika nr 4 do SIWZ.  

  UWAGA
 Dokumenty o których mowa wyżej, mogą być przedstawione w formie oryginału lub 
kserokopii  poświadczonych  za zgodność z  oryginałem przez upoważnionego(ych) 
przedstawiciela(i) wykonawcy. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się 
o  udzielenie  zamówienia  (Dział  VII  pkt.3SIWZ)  kopie  dokumentów  dotyczących 
odpowiednio  wykonawcy  lub  tych  podmiotów  są  poświadczone  za  zgodność  z 
oryginałem  przez  wykonawcę  lub  te  podmioty.  Poświadczenie  za  zgodność  z 
oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu 
( np. wraz z imienną pieczątką osoby podpisującej).
Wykonawców,  którzy  w  określonym  terminie  nie  złożyli  wymaganych  przez 
zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy 
Prawo zamówień publicznych  ,  lub którzy nie   złożyli  pełnomocnictw,  albo którzy 
złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa 
w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych , zawierające błędy lub którzy 
złożyli  wadliwe  pełnomocnictwa,  zamawiający  wzywa  ich  do  złożenia  w 
wyznaczonym  terminie  ,  chyba  że  mimo ich  złożenia  oferta  wykonawcy  podlega 
odrzuceniu  albo  konieczne  byłoby  unieważnienie  postępowania.  Złożone  na 
wezwanie  zamawiającego  oświadczenia  i  dokumenty  powinny  potwierdzać 
spełnianie  przez  wykonawcę  warunków  udziału  w  postępowaniu  oraz  spełnianie 
przez oferowane usługi wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż 
w dniu , w którym upłynął termin składania ofert.
Nie uzupełnienie brakujących oświadczeń i dokumentów w wyznaczonym terminie, a 
tym samym nie wykazanie spełnienia warunków udziały w postępowaniu skutkować 
będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania, a w konsekwencji  odrzuceniem 
jego oferty.

      
 2.   Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej:
      Jeżeli  wykonawca  ma siedzibę  lub  miejsce zamieszkania poza terytorium  
       Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 2 ppkt. 
       2-4  składa  dokument  lub  dokumenty  wystawione  w kraju,  w którym ma  
       siedzibę  lub miejsce zamieszkania , potwierdzające odpowiednio, że :
       a)  nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
Dokument,  o którym mowa w lit.  a)  powinny być  wystawione nie wcześniej  niż 6 
miesięcy przed upływem składania ofert. 
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Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę 
lub  miejsce  zamieszkania,  nie  wydaje  się  dokumentów o  których  mowa  w  lit.  a 
zastępuje  się  je  dokumentem  zawierającym  oświadczenie  złożone  przed 
notariuszem,  właściwym  organem  sądowym,  administracyjnym  albo  organem 
samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio dla miejsca zamieszkania 
osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Dokumenty sporządzone w języku obcym składane wraz z tłumaczeniem na 
język polski, poświadczone przez Wykonawcę.

Wymienione  dokumenty  mogą  być  złożone  w  formie  oryginałów  lub  kserokopii  
potwierdzonych  za  zgodność  przez  Wykonawcę  lub  osobę  /  osoby  uprawnione  
do  podpisania  oferty  z  dopiskiem  "za  zgodność  z  oryginałem". Zamawiający 
może  zażądać  przedstawienia  oryginałów  lub  notarialnie  potwierdzonych  kopii  
dokumentów wyłącznie  wtedy,  gdy złożona przez Wykonawcę  kopia  dokumentu  
jest nieczytelna lub budzi wątpliwości. co do jej prawdziwości. 

3. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej przez dwa    
     lub  więcej podmioty gospodarcze ( konsorcja/ spółki cywilne)
     Wykonawcy  mogą  wspólnie  ubiegać  się  o  udzielenie  zamówienia,  pod 
warunkiem,     
    że taka oferta spełniać będzie następujące wymagania:
    1) Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie obowiązywała wszystkich 

         wykonawców występujących wspólnie.
    2) Wykonawcy występujący jako konsorcjum muszą ustanowić pełnomocnika 
         ( wyznaczyć lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 
         niniejszego zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu oraz   
        zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Uwaga: treść  pełnomocnictwa  powinna  dokładnie  określać  zakres  umocowania. 
Pełnomocnictwo winno być złożone w oryginale lub   kserokopia  potwierdzona 
notarialnie.  
 
 3) Jeżeli oferta wspólna złożona przez dwóch lub więcej Wykonawców zostanie  
       wyłoniona  w  prowadzonym  postępowaniu  jako  najkorzystniejsza  przed  
       podpisaniem umowy Zamawiający zażąda w wyznaczonym terminie złożenia 
       umowy regulującej współpracę tych wykonawców, podpisanej przez wszystkich 
       Wykonawców, przy czym termin, na jaki została zawarta umowa nie może być 
       krótszy niż termin realizacji zamówienia.
 4)  W odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy z
       Wykonawców wchodzący w skład konsorcjum oddzielnie musi udokumentować, 
       że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 1-9 ustawy Prawo 
       zamówień publicznych( należy złożyć oddzielnie dokument rejestrowy, o którym 
       mowa w pkt. 1.3) SIWZ oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia- 
       załącznik nr 3 do SIWZ).
5)  Potencjał ekonomiczny i techniczny oraz doświadczenie wykonawców w sumie 
      musi spełniać wymagane warunki.
6)  wszelka  korespondencja  oraz  rozliczenia  prowadzone  będą  wyłącznie  z    
       pełnomocnikiem (liderem).
7)  Wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na 
      wykonawcę, w miejscu np. nazwa i adres wykonawcy w przypadku składania 
      oferty przez konsorcjum należy wpisać dane dotyczące wszystkich członków 
      konsorcjum ( a nie tylko pełnomocnika konsorcjum), natomiast w przypadku  
      spółki cywilnej dane wszystkich wspólników oraz nazwę, siedzibę i adres spółki. 
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VIII. Postanowienia dotyczące składanych dokumentów

 1.  Wszystkie  dokumenty  w  niniejszym  postępowaniu  mogą  być  składane  w  
       oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę 
       lub osobę/ osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem „ za zgodność z 

       oryginałem”.
 2.   Zamawiający nie dopuszcza składania elektronicznych kopii dokumentów.
 3.  Oferta  winna  zawierać  wszystkie  wymagane  dokumenty,  oświadczenia  i  
       załączniki, o których mowa w specyfikacji Zamawiającego.
 4.  Oferta  oraz  wszystkie  wymagane  załączniki  winny  być  podpisane  przez    
       upoważnionego przedstawiciela uprawnionego do reprezentowania, zgodnie z   
       przedstawionym aktem rejestracyjnym, wymogami ustawowymi oraz przepisami 

       prawa.
5.   Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego
       przedstawiciela,  jest  on  zobowiązany  do  przedłożenia  właściwego      
       pełnomocnictwa lub  umocowania prawnego.
6.  Wykonawców  obowiązuje  wykorzystanie  załączonych  wzorów  dokumentów-  
      załączników. Wszystkie pola i pozycje tych wzorów winny być wypełnione, a   
      w szczególności muszą zawierać wszystkie wymagane informacje i dane oraz 
      zawierać  odpowiedzi  na wszystkie  pytania.  Nie dopuszcza się  składania  
      alternatywnych co do treści i formy dokumentów.

 IX. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami 
     oraz przekazywania   oświadczeń  dokumentów  oraz  osoby  uprawnione  
     do  porozumiewania się z Wykonawcami

  1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje
       Zamawiający i  Wykonawcy przekazują pisemnie lub  faksem, a następnie  
       potwierdzają pisemnie. 
  2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, inne informacje oraz pytania kierowane 
       do Zamawiającego przekazywane z zachowaniem formy pisemnej  należy  
       kierować na adres Zamawiającego

                                          Urząd Gminy w Murowie
                                                   ul. Dworcowa 2
                                                   46-030 Murów
  3.  Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, inne informacje oraz pytania kierowane 
        do Zamawiającego  przekazywane za pomocą faksu należy kierować na numer 
        faksu ( 77) 4214032. 
  4.  Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania  
        oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za 
        pomocą faksu 
  5.  W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę,  
        Zamawiający domniema, że pismo wysłane przez Zamawiającego  na numer 
        faksu podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający 

        zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma.
 6.   Osobami ze strony Zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z 
        Wykonawcami  jest:

      w zakresie  proceduralnym   -  Jadwiga Woszczak - inspektor ds. zamówień 
                                                        publicznych i działalności gospodarczej
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                                                        tel. 077 4214034 wew. 106
                                                        fax. 077 4214032
                                                 
      w sprawach merytorycznych -  Sylwia Dydzik- Sekretarz Gminy Murów
                                                       tel. 077 4214034 wew.109
                                                       fax. 077 4214032

 7.  O wyjaśnienia dotyczące treści specyfikacji oferenci zwracają się do 
      Zamawiającego z zachowaniem sposobu porozumiewania się opisanego w 
      pkt.2.Pismo o wyjaśnienie treści SIWZ ma mieć dopisek: Zapytanie do
      specyfikacji   istotnych warunków zamówienia do procedury o udzielenie 
      zamówienia publicznego pn:” Usługa polegająca na prowadzeniu zajęć  
      dodatkowych  edukacyjno- wychowawczych i opiekuńczych  dla uczniów 
      klas I-VI szkół podstawowych, w ramach projektu „Szkoła na szóstkę”  
      współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
       Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał  
      Ludzki”. 
                                                                         
8.  Zamawiający obowiązany jest udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później 
      niż na dwa dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że
       Wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do Zamawiającego nie później 
      niż do  końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania 
      ofert  z zastrzeżeniem pkt. 9.
  9. 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.  
10. Ewentualna zmiana terminu składania ofert nie powoduje przesunięcia terminu, 
       o którym mowa w pkt.8, po upłynięciu którego Zamawiający może pozostawić 
       wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji bez rozpoznania. 
11. Treść zapytań oraz udzielone wyjaśnienia zostaną  jednocześnie przekazane  
       wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków 
       zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszczone na stronie  
       internetowej www.bip.murow.pl. 
12.  Nie  udziela  się  żadnych  ustnych  i  telefonicznych  informacji,  wyjaśnień  czy  
       odpowiedzi  na  kierowane  do  Zamawiającego  zapytania  w  sprawach  
       wymagających zachowania pisemności postępowania. 
       Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami.

 13.  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, ustalenia lub zmiany, w 

         tym zmiany terminów, przekazane zostaną wszystkim Wykonawcom, którym 
         przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszczone 
         zostaną na stronie internetowej www.bip.murow.pl,
     3) Wszelkie modyfikacje , uzupełnienia , ustalenia lub zmiany, w tym zmiany  
         terminów, jak 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.
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   4) Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji  nie prowadzi do zmiany  
        treści ogłoszenia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert o czas 
        niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach, jeżeli będzie to niezbędne.
   5) Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji prowadzi do zmiany treści 
        ogłoszenia Zamawiający zamieści  w Biuletynie  Zamówień Publicznych  „  
        ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień  
        Publicznych”  przedłużając   jednocześnie  termin  składania  ofert  o  czas  
        niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach, jeżeli  spełnione zostaną  
        przesłanki określone w art. 12a ust. 1 lub 2 Prawa zamówień publicznych.
   6)  Niezwłocznie  po  zamieszczeniu  w  Biuletynie  Zamówień  Publicznych  „  
         ogłoszenia o zmianie ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień  
        Publicznych Zamawiający zamieści informację o zmianach na tablicy ogłoszeń 
         oraz na stronie internetowej.
 
 X. Wymagania dotyczące wadium

        1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
           
  XI. 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.
   3. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu 
        związania ofertą Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o 
        wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy 
        jednak niż 60 dni.
   4.  Wykonawca  może  przedłużyć  termin  związania  ofertą  samodzielnie,  
        zawiadamiając o tym Zamawiającego.

 XII. Opis sposobu przygotowania oferty

    1.  Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym przetargu wyłącznie jedną ofertę 
         w jednym egzemplarzu.
    2.  W przypadku gdy oferta zawierać będzie propozycje rozwiązań alternatywnych 
         lub wariantowych, zostanie odrzucona.
    3.  Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
    4.  Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej
    5.  Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
    6.  Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków 
         zamówienia.
    7.  Oferta powinna być napisana pismem maszynowym, komputerowym albo
         ręcznym w sposób czytelny, pismem czytelnym.
    8.  Podpis  osoby uprawnionej  musi  być  naniesiony w  sposób  umożliwiający  
          identyfikację podpisu, tzn. czytelnie lub nieczytelnie wraz z imienną pieczątką 
          osoby składającej podpis.
    9.  Poprawki w ofercie muszą być wniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem 
          osoby podpisującej ofertę. Parafka( podpis) musi być naniesiona w sposób 
          umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby  
          składającej parafkę.
  10.   Wskazanym jest , by oferta zawierała spis wszystkich dokumentów 
          załączonych do oferty. Brak takiego spisu nie skutkuje odrzuceniem oferty.
  11.   Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, 
          zapobiegający możliwość dekompletacji zawartości oferty.
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  12.  Zamawiający informuje, że zgodnie z art.96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień 
          publicznych oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne 

          i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia,  z wyjątkiem informacji 
          stanowiących  tajemnicę  przedsiębiorstwa  w  rozumieniu  przepisów  o  
          zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w  
          terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane.
 13.   Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art.11 ust. 4 ustawy z dnia 16 
          kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( Dz. U. Nr 47 z dnia 8 
         czerwca  1993r.  ,poz.  211,  z  późn.  zm.)  rozumie  się  nieujawnione  do  
         wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne 
         przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do 
         których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich  
         poufności.
 14.  Stosowne  zastrzeżenie  dotyczące  nieujawnieni  tajemnicy,  przedsiębiorstwa  
         wykonawca winien złożyć w ofercie .W przeciwnym razie cała oferta zostanie 
         ujawniona na życzenie każdego uczestnika postępowania.
 15.  Zamawiający zaleca , aby informacje zastrzeżone jako tajemnica 
         przedsiębiorstwa były przez wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej   
         kopercie z oznakowaniem „ tajemnica przedsiębiorstwa” lub spięte (zszyte)  
         oddzielnie od pozostałych jawnych elementów oferty. 
Uwaga:  Wykonawca  nie  może  zastrzec informacji  dotyczących  ceny,  terminu 
wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie 
 ( por..art.86 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych).

16.   Opakowanie ofert    
       1)  Oferta  ma być złożona w zamkniętej  kopercie/  opakowaniu w sposób  
            gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej  
            nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta/ opakowanie zawierające 
            ofertę winno być zaadresowane do Zamawiającego na adres podany w 
            Dziale  IX   pkt.  2  niniejszej  specyfikacji  z  dopiskiem:  ”Przetarg  
            nieograniczony  na  „Usługę  polegającą  na  prowadzeniu  zajęć   
            dodatkowych  edukacyjno- wychowawczych i opiekuńczych  dla
            uczniów  klas I-VI szkół podstawowych, w ramach projektu „Szkoła na 
            szóstkę”  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
            Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał 
            Ludzki”. 
                                                     NUMER CZĘŚCI……..

                               nie otwierać przed dniem 21.09.2012r. godz. 08:15

       2)  Opakowanie również ma być opisane nazwą i adresem Wykonawcy.
       3)   Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z
             nienależytego oznakowania koperty/opakowania lub braku którejkolwiek z 
             wymaganych informacji.
      4)  W przypadku przesłania oferty pocztą/ kurierem Zamawiający zaleca, ze  
            względu na możliwość uszkodzenia opakowania, zastosowanie dwóch kopert  

            oznakowanych w opisany powyżej sposób.
      5)   Przygotowując ofertę, Wykonawca winien dokładnie zapoznać się z 
            zawartością wszystkich dokumentów składających się na specyfikację  
            istotnych  warunków zamówienia,  którą  należy  odczytywać  wraz  z  
            ewentualnymi modyfikacjami i zmianami wnoszonymi przez Zamawiającego.
      6)  Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane oraz 
            zaadresowane  na  adres  Zamawiającego  ,  w  sposób  opisany  
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            w Dziale XI „Opis sposobu przygotowania ofert” niniejszej specyfikacji  
           istotnych warunków zamówienia i dodatkowo opatrzone napisem „Zmiana”. 
           Podobnie w przypadku powiadomienia o wycofaniu oferty – opatrzone  
           napisem „Wycofane”.
  17.   Na ofertę składają się:
          1)  formularz oferty ( zał. nr 1)
          2)  oświadczenie  wykonawcy o  spełnianiu  warunków  udziału  w 
postępowaniu,  
               o których mowa w art. 22 ust. 1 wg załączonego wzoru ( zał. Nr 2 do SIWZ)
          3)  oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z 
               postępowania z  powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 
                ust. 1 ustawy  Pzp ( zał. Nr 3 do SIWZ)
          4) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają 
               wpis do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu  

               o  art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy  
               przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku  osób fizycznych 
               oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy ( zał nr 3)
          5)  wykaz osób (załącznik nr 4 do SIWZ)
          6)  Stosowne Pełnomocnictwo(a)- w przypadku, gdy upoważnienie do 
               podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu 
               właściwego rejestru
          7)  W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
               zamówienia dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania 
               ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w 
               postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia 
               publicznego.
       
 XIII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
    1.   Ofertę należy składać w:
          Urząd Gminy w Murowie
          ul. Dworcowa 2
          46-030 Murów
          pokój nr 10 /sekretariat/
         do dnia 21.09.2012r. do godziny  08:00

    2.  Miejsce otwarcia ofert:
         w siedzibie Zamawiającego:
        Urząd Gminy w Murowie
        ul. Dworcowa 2
        46-030 Murów
        I piętro – Sala Ślubów
        dnia 21.09.2012r. o godzinie 08:15

   3.  Otwarcie ofert jest jawne.
   4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert podana zostanie kwota, jaką Zamawiający 
         zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert 
         podane zostaną nazwy ( firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje 
         dotyczące ceny,  terminu wykonania zamówienia, i  warunków płatności   
         zawartych  w ofertach.  Informacje  te  przekazane zostaną  niezwłocznie  
         Wykonawcom, którzy nie byli obecni na otwarciu ofert, na ich wniosek.

XIV. Opis sposobu obliczenia ceny
     1.  Cena oferty stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za realizację całego
          przedmiotu zamówienia.
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     2.  Cenę należy podać w wartości brutto tzn. musi zawierać wszystkie koszty np. 
          zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i składki na ubezpieczenie 
          społeczne.
     3. Cena oferty powinna być wyrażona w PLN z dokładnością do 1 grosza. 
     4. Podstawą do obliczenia ceny oferty jest zakres zamówienia określony w SIWZ.
     5. Wykonawca, określając wynagrodzenie ryczałtowe, zobowiązany jest do 
         bardzo starannego zapoznania się z przedmiotem zamówienia, warunkami  
         wykonania i wszystkimi czynnikami mogącymi mieć wpływ na cenę oferty.
     6. Cena oferty powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją 
         zamówienia ( w tym koszty materiałów niezbędnych do prawidłowej realizacji 
         zamówienia oraz przeniesienie ewentualnych praw autorskich na 
         Zamawiającego).
     7. Cena oferty nie będzie mogła ulec zwiększeniu przez cały okres trwania 
         umowy.

XV.  Opis  kryteriów,  którymi  Zamawiający  będzie  się  kierował  przy  wyborze 
oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert
      1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej w danej części zamawiający będzie  
           kierował się jednym kryterium : cena  (oferty brutto)- 100%
      2. Maksymalną liczbę punktów dla każdej części otrzyma wykonawca, który  
           zaproponuje najniższą cenę w danej części, pozostali otrzymają procentowo 
           mniej. Liczba punktów liczona będzie według wzoru:
                                                  Cena najniższa
                                                   --------------------         x 100
                                                 Cena danej oferty
     3.  Za ofertę najkorzystniejszą w danej części uznana zostanie oferta zawierająca 
           najwyższą liczbę punktów.
     4.  Zamawiający  uzna  oferty  za  spełniające  wymagania  i  przyjmie  się  do  
           szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:
           1) oferta, co do formy opracowania i treści spełnia wymagania określone   
                niniejszą specyfikacją,
           2) z ilości i treści złożonych dokumentów wynika, że Wykonawca spełnia  
                warunki formalne określone niniejszą specyfikacją,
           3)  złożone oświadczenia, dokumenty, zaświadczenia są aktualne i podpisane 

                 przez osoby   uprawnione,
           4)   oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie,

                5) Wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami  
              Zamawiającego.

     5.   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, 

 XVI. Informacje o formalnościach,  jakie winny być dopełnione po wyborze  
        oferty   w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia

     1.  Umowa  w sprawie  realizacji  zamówienia  publicznego  zawarta  zostanie  
           z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz  
           danych   zawartych w ofercie.
     2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą 

         ofertę  z  punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji.
     3.  W przypadku gdyby wyłoniona w prowadzonym postępowaniu oferta została 
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          złożona przez dwóch lub więcej Wykonawców wspólnie ubiegających się  
          o udzielenie zamówienia  publicznego Zamawiający zażąda umowy regulującej  

           współpracę tych podmiotów przed przystąpieniem do podpisania umowy  
            o  zamówienie  publiczne.
     4. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi 

          Wykonawców  podając w szczególności:
    1) nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę  albo  adres zamieszkania   
         wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz uzasadnienie jej wyboru, a także 
         nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska , siedziby albo miejsca zamieszkania 

         wykonawców,  którzy  złożyli  oferty  wraz  ze  streszczeniem oceny  i  
         porównaniem  złożonych  ofert   zawierającym punktację  przyznaną  
         oferentom w każdym kryterium oceny ofert  i łączną  liczbę przyznanych 
         punktów uzasadnienie  faktyczne i  prawne  wykluczenia  wykonawców,  
         jeżeli  takie  będzie  miało miejsce, 
    2) uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia ofert, jeżeli takie będzie miało 

         miejsce.
          3) termin, po upływie którego możliwe będzie zawarcie umowy.

    5.   Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej :
          1)  w  terminie  5  dni  od  dnia  przesłania  zawiadomienia  o  wyborze   
                najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane faksem 
                lub 
          2)  w terminie  10  dni,  od  dnia  przesłania  zawiadomienia  o  wyborze   
                najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób
          3) Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem terminów, o których 
                mowa wyżej w przypadku:
                a)    trybu przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę,
                b)  gdy w postępowaniu  nie  odrzucono  żadnej  oferty  oraz  nie  
                       wykluczono żadnego Wykonawcy
    6.  Miejsce  i  termin  podpisania  umowy  zostaną  uzgodnione  z  wyłonionym  
          Wykonawcą.
    7.  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.
   8.  Zawiadomienie o  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  zostanie zamieszczone  
         w   siedzibie Zamawiającego poprzez wywieszenie informacji na tablicy
         ogłoszeń oraz zamieszczone  na stronach internetowych Zamawiającego.
   9. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający             
         zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:

1)  ubiegali  się  o  udzielenie  zamówienia  -  w  przypadku  unieważnienia 

      postępowania  przed upływem terminu składania ofert
2) złożyli  oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie    
      terminu składania ofert podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

  10.  W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia,  
         Zamawiający na wniosek Wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie           
          zamówienia, zawiadomi o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy  
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          tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje  ten sam przedmiot            
          zamówienia.

XVII.  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
         Zamawiający nie wymaga  wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania 
         umowy.

XVIII.  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści  
  zawieranej umowy.

Postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy, który stanowi załącznik numer 5 
do niniejszej SIWZ.

XIX.  Informacja  o  ograniczeniu  możliwości  ubiegania  się  o  zamówienie 
publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią 
osoby niepełnosprawne.
Nie ogranicza się.
 
XX. Zmiana umowy
Czy  przewiduje  się  istotne  zmiany  postanowień  zawartej  umowy  w  stosunku  do 
treści- tak 
Strony  dopuszczają  dokonywanie  zmian  treści  umowy  w  następujących    
 okolicznościach: 
  1. W przypadkach przewidzianych w umowie dopuszcza się wprowadzenie zmian 
       za zgodą Zamawiającego,
  2. zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub 
       przez  Wykonawcę
  3.  Zmiany umowy o  których  mowa   muszą być  dokonywane  z  zachowaniem  
       przepisu art. 140 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, stanowiącego, że 
       umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie
        przedmiotu zamówienia zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
  4.  Zmiany, o których mowa mogą dotyczyć:
        a) zmiany okresu realizacji umowy, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy, jest 
             możliwa wyłącznie za zgodą obu stron umowy
        b) zmniejszenie wartości umowy , o której mowa w § 3 ust. 1 umowy jest  
             możliwe  wyłącznie za zgodą obu stron umowy
        c) w przypadku wystąpienia siły wyższej1 możliwa jest zmiana postanowień  
             umowy , wymaga to jednak zgody obu stron umowy;
        d) w przypadku wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć 
             użytych w umowie , których nie można usunąć w inny sposób , a zmiana 
             będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu 
             jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony, możliwa jest zmiana 
             postanowień umowy , wymaga to jednak zgody obu stron umowy;
        e) w przypadku wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów 
             prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy, możliwa jest zmiana 
             postanowień umowy , wymaga to jednak zgodę obu stron umowy.
 5.  Zmiany umowy,  o  których  mowa w ust.  2   umowy nie  mogą powodować   
      zwiększenia wartości umowy, o której mowa w § 3 ust. 1 umowy.

 6.  Warunkiem dokonania zmian, o których mowa  jest złożenie pisemnego 
      wniosku przez stronę inicjującą zmianę zawierającego:
       a) opis propozycji zmiany
       b) uzasadnienie zmiany
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       c) obliczenie kosztów zmiany zgodnie z zasadami określonymi w umowie jeżeli 
            zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy
 7.   Dokonanie zmian, wymaga podpisania aneksu do umowy. 
 8.   W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 
       umowy nie leży w interesie publicznym , czego nie można było przewidzieć w 
       chwili zawarcia umowy , Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 
       dni  od  powzięcia  wiadomości  o  okolicznościach.  W  przypadku  takiego  
       odstąpienia , nie stosuje się kar określonych w § 10 ust. 2 niniejszej umowy.

1 Siła wyższa – zdarzenie lub połączenie zdarzeń obiektywnie niezależnych od 
Stron, które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonywanie części lub całości 
zobowiązań wynikających z  umowy,  których strony nie  mogły przewidzieć i 
którym nie mogły zapobiec ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać poprzez 
działanie z należytą  starannością ogólnie przewidzianą dla cywilnoprawnych 
stosunków zobowiązanych.

XXI.  Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w   
 toku postępowania o udzielenie zamówienia.

    1. W toku postępowania środki ochrony prawnej  opisane w rozdziale 4, VI,  
         przysługują podmiotom, o których mowa w art. 179 Ustawy prawo zamówień 
          publicznych.
    2. Odwołanie przysługuje w przypadkach określonych w art.  180 ust.  2 oraz  
         w terminach opisanych w art. 182 ustawy prawo zamówień publicznych.

XXII. Umowa ramowa
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

 XXIII. Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

XXIV. Oferty wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 XXV. Informacje dotyczące walut obcych, w jakim dopuszcza się prowadzenie 
rozliczeń z Zamawiającym.

Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych. 

XXVI. Aukcja elektroniczna.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 
elektronicznej. 

XXVII. Koszty udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne: 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

XXVII. Postanowienia końcowe
  1.  Oferty,  opinie  biegłych,  oświadczenia,  wnioski,  inne dokumenty i  informacje  
        składane przez Zamawiającego i  Wykonawców oraz  umowa w sprawie  
       zamówienia publicznego stanowią załączniki do protokołu postępowania.
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  2.  Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się 
        po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania 
  3.  Oferty są jawne od chwili ich otwarcia. Nie ujawnia się informacji stanowiących 
       tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
       konkurencji,  jeżeli  Wykonawca,  nie później  niż w terminie składania ofert,  
       zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane.
 4.   Zamawiający udostępnia protokół lub załączniki do protokołu na wniosek.
 5.   Udostępnienie protokołu lub załączników może nastąpić poprzez wgląd w 
       miejscu Wyznaczonym przez Zamawiającego, przesłanie kopii pocztą, faksem    
       lub drogą elektroniczną, zgodnie z wyborem wnioskodawcy wskazanym we  
       wniosku.
 6.  Bez zgody Zamawiającego, wnioskodawca w trakcie wglądu do protokołu lub  
       załączników,  w  miejscu  wyznaczonym  przez  Zamawiającego,  nie  może  
       samodzielnie  kopiować  lub  utrwalać  za  pomocą  urządzeń  lub  środków  
       technicznych  służących  do  utrwalania  obrazu  treści  złożonych  ofert  lub  
       wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
7.  Jeżeli  przesłanie  kopii  protokołu  lub  załączników  zgodnie  z  wyborem  
      wnioskodawcy  jest  z  przyczyn  technicznych  znacząco  utrudnione,  w  
      szczególności  z  uwagi  na  ilość  żądanych  do  przesłania  dokumentów,  
      zamawiający informuje o tym wnioskodawcę i wskazuje sposób, w jaki mogą być 

      one udostępnione.
8.  Zamawiający udostępnia wnioskodawcy protokół lub załączniki niezwłocznie. W 
      wyjątkowych  przypadkach,  w  szczególności  związanych  z  zapewnieniem  
      sprawnego toku prac dotyczących badania i oceny ofert, zamawiający udostępnia  

      oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu do wglądu lub  
      przesyła ich kopie w terminie przez siebie wyznaczonym, nie później niż w dniu 
      przesłania informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty albo o unieważnieniu 
     postępowania  

    W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków 
    Zamówienia zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 
     zamówień publicznych tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 oraz    
     Kodeks Cywilny.

 Załączniki do SIWZ

Załączniki składające się na integralną cześć specyfikacji:
1.   Formularz ofertowy
2.   Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
3.   Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
4.   Wykaz osób
5.   wzór umowy
5a. zakres do umowy
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