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NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO. 

Gmina Kolbuszowa  
ul. Obrońców Pokoju 21 
36-100 Kolbuszowa  
NIP: 814 – 15 – 76 – 232, 
REGON: 690581666 
Telefon: 17 22 71 333  
Faks: 17 22 72 939 
e-mail: um@ekolbuszowa.pl 
strona internetowa: www.kolbuszowa.pl 
 

1. NAZWA ZADANIA: 
"Zakup usługi szkoleniowej obejmującej zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia 
podnoszącego kompetencje cyfrowe nauczycieli w ramach projektu pn. „Wsparcie na rzecz 
zwiększenia wykorzystania TIK w szkołach podstawowych w Gminie Kolbuszowa w procesie 
nauczania oraz rozwijanie kompetencji kluczowych i informatycznych wśród nauczycieli i uczniów”. 
 
2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA. 
2.1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienia na usługę społeczną na 

podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zmianami) - zwanej dalej "ustawą PZP" oraz niniejszych 
Istotnych Warunków Zamówienia na usługę społeczną - zwanych dalej "IWZ". 

2.2. Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w art. 138g ustawy PZP.  
2.3. Zamawiający udziela zamówienia w sposób przejrzysty, obiektywny i niedyskryminujący. 
 
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi szkoleniowej obejmującej zorganizowanie i 
przeprowadzenie szkolenia podnoszącego kompetencje cyfrowe nauczycieli wszystkich przedmiotów 
w zakresie korzystania z narzędzi Technologii Informacyjno  - Komunikacyjnych (TIK) zakupionych do 
szkół lub placówek systemu oświaty oraz włączania narzędzi TIK do nauczania przedmiotowego w 
formie e-learning. 
Czas trwania i sposób organizacji pojedynczego szkolenia (dla 1 grupy – składającej się z 8 osób): 
łączna liczba obejmuje 60 godzin dydaktycznych1 zajęć e-learningowych, które należy zrealizować w 
terminie od dnia podpisania umowy do dnia 15 czerwca 2020 r. Zajęcia mogą być realizowane 
w dowolne dni tygodnia.  
Dodatkowym szkoleniem zostaną objęci Nauczyciele zatrudnieni w szkołach podstawowych 
 z terenu Gminy Kolbuszowa  – 8 osób. Zamawiający dopuszcza zmianę liczby uczestników  
z przyczyn niezależnych od Zamawiającego.  
 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty w Rozdziale III SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia 
 
3.6. Wspólny Słownik Zamówień CPV:  

                                                 
1  Godzina dydaktyczna = 45 min. 

http://www.kolbuszowa.pl/
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 80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe,  
 80500000-9 Usługi szkoleniowe, 
 80400000-8 Usługi edukacji osób dorosłych oraz inne. 

3.7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych w rozumieniu art. 2 pkt 6 
ustawy PZP.  

3.8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 
3.9. Wykonawca może złożyć jedną ofertę na jedną. 
3.10. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 

pkt 6 i 7. 
3.11. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej IWZ a treścią udzielonych wyjaśnień, 

jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie 
Zamawiającego. 

 
4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA. 
4.1. Umowa o udzielenie zamówienia na usługę społeczną zostanie zawarta na czas oznaczony. 
4.2. Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 19 czerwca 2020 r. 

 
5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. 
5.1. O udzielenie zamówienia na poszczególne zadania mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:  

a) nie podlegają wykluczeniu, 
b) spełniają warunki udziału w postępowaniu. 

 
5.1.1. Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika 
to z odrębnych przepisów:  
 
Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie. 
 
5.1.2. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:  

 
Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie. 
 
5.1.3. Zdolności technicznej lub zawodowej:  
Oceniając zdolność techniczną lub zawodową wykonawcy, zamawiający stawia następujące 
minimalne warunki dotyczące wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia wykonawcy 
lub osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, umożliwiające realizację 
zamówienia na odpowiednim poziomie jakości.  
 
5.1.3.1. Doświadczenie wykonawcy:  

 
Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 
składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), a w przypadku 
świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem 
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres jest 
krótszy – w tym okresie wykaże, że wykonywał: 
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-  minimum 3 usługi szkoleniowe2 finansowane ze środków UE w wymiarze minimum 30 godzin 
każda, polegających na przeprowadzeniu szkolenia dla nauczycieli z zakresu stosowania technologii 
informacyjno - komunikacyjnych w edukacji. 
 
5.1.3.2. Kwalifikacje zawodowe wykonawcy lub osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji 
zamówienia. 

 
Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 
składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), a w przypadku 
świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem 
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres jest 
krótszy – w tym okresie wykaże, że wykonywał: 
- dysponuje lub będzie dysponował odpowiednią kadrą szkoleniową, gdzie każdy trener posiada 
minimum doświadczenie w postaci przeprowadzenia co najmniej 30 godzin dyd3. szkoleń/i/lub/ 
warsztatów/i/lub kursów finansowanych ze środków UE dla nauczycieli z zakresu stosowania 
technologii informacyjno-komunikacyjnych. 

 
5.2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w 

stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, 
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od 
charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.  
 

5.3.  W odniesieniu do warunków doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach 
innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są 
wymagane. W takim przypadku wykonawca musi to uwzględnić w składanej ofercie poprzez 
wskazanie tego podmiotu jako podwykonawcy lub osoby które będą uczestniczyć w realizacji 
zamówienia i ma obowiązek ją wykonać. 
 

5.4.  Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 
zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu 
do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Informacja ta musi 
być zawarta w ofercie.  
 

5.5.  Wykonawca, który polega na zasobach innych podmiotów, odpowiada solidarnie z 
podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez 
zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za 
nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

5.6.  Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, o którym mowa w pkt 5.1 IWZ, nie 

                                                 
2 Za jedną usługę szkoleniową Zamawiający uzna wyłącznie taką usługę, która została przeprowadzona na rzecz jednego 
podmiotu w ramach jednej umowy (zlecenia, zamówienia). Zamawiający nie dopuszcza wykazywania kilku usług 
szkoleniowych z tego samego tematu (np. dla kilku grup szkoleniowych) przeprowadzonych w ramach jednej umowy 
(zlecenia, zamówienia). 
3 1 godzina dydaktyczna=45  minut 
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potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą 
wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w 
terminie określonym przez zamawiającego: 
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 
b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże 

zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt 5.1.3 IWZ. 
 

5.7.  W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na 
zasadach określonych w art. 22a Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu 
umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek 
łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, 
zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności: 

1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, 
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy 

wykonywaniu zamówienia publicznego, 
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 
4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków 

udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje usługi, których 
wskazane zdolności dotyczą. 

 
5.8.  Zamawiający na podstawie § 9 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. 

w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach 
lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP 
przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w § 5 pkt 1-9 
w/w rozporządzenia. 
 

5.9.  Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Przepisy dotyczące 
wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się  
o udzielenie zamówienia. 

 
W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu  
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

 
W przypadku złożenia oferty wspólnej warunki formalne określone w pkt 5.1 ppkt a) SIWZ 
niniejszej Instrukcji dla Wykonawców musi spełniać każdy z tych wykonawców (potwierdzone 
dokumentami wymaganymi w pkt 8.12 ppkt a) IWZ).  

 
Warunki merytoryczne udziału w postępowaniu określone w pkt 5.1.3 IWZ winne spełniać 
łącznie podmioty składające ofertę wspólną. 

 
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich 
nie może podlegać wykluczeniu z udziału w postępowaniu w okolicznościach, o których 
mowa w art. 24 ust.1 Pzp, natomiast spełnianie warunków wskazanych w pkt. 5.1.3 IWZ i 
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których opis sposobu dokonania oceny spełniania został zamieszczony w niniejszym 
dokumencie, Wykonawcy wykazują łącznie. 

 
5.10.  Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada 

wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych 
wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na 
realizację zamówienia.  
 

5.11.  Zamawiający w niniejszym postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego, najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego 
oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki 
udziału w postępowaniu.  
 

5.12.  Jeżeli wykonawca, uchyla się od zawarcia umowy, zamawiający zbada, czy nie podlega 
wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę 
najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert. 
  

6. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY 
 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 
 
a) nie podlegają wykluczeniu - w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z 
udziału w postępowaniu zamawiający żąda od Wykonawcy stosownego oświadczenia wg. wzoru 
stanowiącego Rozdział II Załącznik nr 3 do oferty. 
 
b) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: w celu potwierdzenia spełnienia warunków 
udziału w postępowaniu zamawiający żąda od Wykonawcy stosownego oświadczenia wg. wzoru 
stanowiącego Rozdział II Załącznik nr 4 do oferty. 
 
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej 
oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia 
oświadczeń i dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w pkt 5 IWZ, tj.  

6.1. W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego kompetencji lub uprawnień do 
prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: 

Nie dotyczy. 
 

6.2. W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub 
finansowej określonego w pkt 5.1.2. SIWZ Zamawiający żąda od wykonawcy: 

Nie dotyczy. 

6.3. W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej 
określonego w pkt 5.1.3. SIWZ zamawiający żąda od wykonawcy: 
a) wykazu usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 

składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, a w przypadku świadczeń okresowych 
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lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres jest 
krótszy – w tym okresie wraz z podaniem ich rodzaju, na rzecz których usługi te zostały 
wykonane. 
Propozycja wykazu stanowi Rozdział II załącznik nr 1 do oferty. 

b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, i 
doświadczenie niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu 
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi 
osobami.  
Propozycja wykazu stanowi Rozdział II załącznik nr 2 do oferty 

 

6.4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 
zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

 

6.5. Zamawiający na podstawie § 9 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w 
sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych 
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP przedstawienia w odniesieniu do 
tych podmiotów dokumentów wymienionych w § 5 pkt 1-9 w/w rozporządzenia. 
 

6.6. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w 
wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub 
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1. ustawy PZP. 

 

6.7. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne 
pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz 
bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 
ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5. PZP. 

 

6.8.  W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na 
zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do 
realizacji których te zdolności są wymagane. 

 

6.9. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów doświadczenia, może 
złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez 
zamawiającego warunku udziału w postępowaniu. 
 

6.10. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie 
zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do 
złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie 
podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli 
zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty 
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nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 
 

6.11. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy PZP, 
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 
ustawy PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, 
oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez 
zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia 
lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, 
uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu 
albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 
 

6.12. Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe 
pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba 
że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby 
unieważnienie postępowania. 
 

6.13. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy PZP, jeżeli zamawiający posiada 
oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą 
bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych.  
 

6.14. Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie 
internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 
zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu 
wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, 
przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej 
grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, 
wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do 
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o 
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 
ust. 1 pkt 23 Pzp stanowi Rozdziała II Załącznik nr 5 do oferty. SIWZ. 
 

7. SPOSÓB KOMUNIKACJI ORAZ WYMAGANIA FORMALNE DOTYCZĄCE SKŁADANYCH 
OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 

 

7.1. Numer referencyjny postępowania podano na stronie tytułowej Ogłoszenia o zamówieniu. 
Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z zamawiającym powoływać się na wyżej podane 
oznaczenie. 

 

7.2.  Zamawiający przewiduje następujące sposoby porozumiewania się zamawiającego  
z wykonawcami: 

 
1)  komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się zgodnie z wyborem 

zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 
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listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (j.t. Dz.U. 2018.2188 ze zm.), faksu lub przy użyciu 
środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o 
świadczeniu usług drogą elektroniczną (j.t. Dz.U.2020.344 ze zm.): 

 
fax: 17 2272 939 
e-mail: zamowienia.publiczne@ekolbuszowa.pl 

 
2) jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w 
rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda 
ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 
 

7.3. Adres siedziby Zamawiającego, adres e-mail, oraz nr faksu zostały podane w niniejszej IWZ. 
Adres siedziby Wykonawcy, adres e-mail, oraz nr faksu zostaną podane w ofercie.  

 

7.4. Zamawiający uznaje, że: 

 pismo przesłane faksem na numer podany przez Wykonawcę lub Zamawiającego  

 pismo przesłane pocztą elektroniczną na adres podany przez Wykonawcę lub 
Zamawiającego 

 pismo przesłane pocztą na adres podany przez Wykonawcę lub Zamawiającego 
 

zostało doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się z treścią pisma. 
 

7.5. Korespondencja otrzymywana i przekazywana pocztą elektroniczną powinna zawierać skan (lub 
zdjęcie) pisma z datą i podpisem przedstawiciela Wykonawcy lub Zamawiającego.  

 

7.6. Wykonawca może pisemnie, faksem lub e-mail zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie 
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

 
Zamawiający w celu usprawnienia procesu udzielania wyjaśnień i odpowiedzi na pytania, 
wnosi o przekazywanie na adres poczty elektronicznej pytań w wersji edytowalnej. 
 

7.7. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni 
przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do 
końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.  

 

7.8. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po 
upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w art. 38 ust. 1 PZP, lub dotyczy 
udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez 
rozpoznania.  

 

7.9. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku,  
o którym mowa w art. 38 ust. 1 PZP.  



 

 

Gmina Kolbuszowa 

ul. Obrońców Pokoju 21 

36-100 Kolbuszowa 

ISTOTNE WARUNKI 

ZAMÓWIENIA 

ROZDZIAŁ I  

-  ISTOTNE WARUNKI 

ZAMOWIENIA 

 
 

 
Strona 10 z 19 

 

7.10. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom poprzez 
zamieszczenie  ich na stronie internetowej www.bip.kolbuszowa.pl. 

 

7.11. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 
zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści specyfikacji 
zamawiający udostępnia na stronie internetowej www.bip.kolbuszowa.pl Stosuje się przepis art. 
37 ust. 5 ustawy PZP. 

 

7.12. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią IWZ a treścią wyjaśnienia, jako obowiązującą 
należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego. 

 
 

7.13. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej 
do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie 
zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym 
wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz 
zamieszcza informację na stronie internetowej www.bip.kolbuszowa.pl. 

 

7.14. Do kontaktowania się z wykonawcami upoważnieni są :  
 organizacja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – Monika Fryzeł – Referat 

Zamówień Publicznych  
 sprawy merytoryczne – Katarzyna Antos, Janusz Durak 
 sprawy finansowe – Lucyna Rusin  
 

7.15. Zamawiający podczas przygotowywania i prowadzenia postępowania przestrzega zasady „nie 
ma pytań ważnych i mniej ważnych, wszystkie są na piśmie”. W przypadku pytań telefonicznych 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy udzielania wyjaśnień i odpowiedzi na pytania 
przy jednoczesnym poinformowaniu wykonawców o konieczności przekazania pytania na piśmie 
Zamawiającemu na zasadach określonych w ustawie PZP i IWZ. 
 

8. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

8.1. Oferty składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej /papierowej/. Zamawiający nie 
wyraża zgody na składanie ofert  w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem 
elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub 
równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. 

 

8.2. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. 
 

8.3. Zamawiający nie dopuszcza i nie wymaga złożenia oferty wariantowej. 
 

8.4. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.   
 

8.5. Oferta powinna  
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a) zostać sporządzona zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez zamawiającego 
wzorami załączników. 

b) zawierać wszystkie wymagane dane, informacje, dokumenty, oświadczenia, załączniki o 
których mowa w treści niniejszej Instrukcji. 

 

8.6. Oferta musi być sporządzona: 
a) w jednym egzemplarzu; 
b) w języku polskim; 
c) na maszynie do pisania, komputerze lub czytelnie inną trwałą techniką w sposób 

zapewniający jej czytelność; 
d) na formularzu oferty – wg wzoru stanowiącego  załącznik do IWZ. 

 

8.7. Strony oferty winny być ze sobą trwale połączone (zszyte) i kolejno ponumerowane. 
 

8.8. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny. Wszelkie miejsca,  
w których wykonawca naniósł zmiany, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, 
uzupełnienie, nadpisanie, etc (nie można używać korektora), muszą być czytelne i 
parafowane przez osobę podpisującą ofertę. 

 

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

8.10. W przypadku złożenia jako załącznika do oferty kopii wymaganego dokumentu, kopia musi 
być potwierdzona „za zgodność z oryginałem” Poświadczenia za zgodność  
z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub 
sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 
publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 
 

8.11. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, 
zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, 
właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego 
przedstawiciela Wykonawcy.  
 

8.12. Dokumenty które należy dołączyć do oferty: 
 

Do wypełnionego i podpisanego formularza oferty należy dołączyć: 
 

a) aktualne na dzień składnia ofert oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia  
z postępowania – wzór stanowi Rozdział II załącznik nr 3 IWZ 

b) aktualne na dzień składnia ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału  
w postępowaniu – wzór stanowi Rozdział II załącznik nr 4 IWZ  

c) Zobowiązanie do udostępnieniu (w przypadku powoływania się na  zasoby podmiotu 
trzeciego) 

d) Pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność  z 
oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz 
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z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z 
ofertą 

 

8.13. W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się  
o udzielenie zamówienia oferty wspólnej do oferty należy dołączyć stosowne 
pełnomocnictwo reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia, ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać 
przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania 
Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. 
Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej 
kopii. 

 

8.14. Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie 
internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 
zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu 
wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, 
przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej 
samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem 
oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie 
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór 
oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o 
której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp stanowi Rozdział II Załącznik nr 5 do oferty. 

 

8.15. Wykonawca składa ofertę wraz z wymaganymi dokumentami w zamkniętej kopercie lub 
innym opakowaniu w sposób zapewniający nieujawnienie treści oferty do chwili jej otwarcia.  

 

8.16. Opieczętowaną kopertę lub inne opakowanie z ofertą należy zaadresować:  
 

Gmina Kolbuszowa, ul. Obrońców Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa 
  
oraz opisać:  
 
Oferta na zadanie:  
"Zakup usługi szkoleniowej obejmującej zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia 
podnoszącego kompetencje cyfrowe nauczycieli w ramach projektu pn. „Wsparcie na rzecz 
zwiększenia wykorzystania TIK w szkołach podstawowych w Gminie Kolbuszowa w procesie 
nauczania oraz rozwijanie kompetencji kluczowych i informatycznych wśród nauczycieli i uczniów”. 

 
Nie otwierać przed 18.05.2020 r. godz. 10.30 

   

8.17. Wszelkie negatywne konsekwencje mogące wyniknąć z niezachowania tych wymagań będą 
obciążały Wykonawcę. 

 

8.18. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa należy umieścić w osobnym 
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opieczętowanym opakowaniu z opisem „TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA”.  Przez tajemnicę 
przedsiębiorstwa  zgodnie z art. 11 ust. 4 Ustawy ZNK 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. Nie ujawnia się 
informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one 
udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 
Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4.ustawy PZP 
(nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu 
wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.). 
Wszelkie negatywne konsekwencje mogące wyniknąć z niezachowania tych wymagań będą 
obciążały Wykonawcę. 

W procedurze badania i oceny ofert zamawiający dokona badania i oceny ofert. Następnie na 
podstawie art. 26 ust 2 po dokonaniu oceny ofert zwróci się do wykonawcy, który złożył ofertę 
najkorzystniejszą do złożenia dokumentów wymienionych w pkt 6 IWZ. 

 
9. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY 
9.1. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w Formularzu ofertowym 

sporządzonym wg wzoru stanowiącego Rozdział II do ogłoszenia o zamówieniu łącznej ceny 
ofertowej brutto za realizację przedmiotu zamówienia w podziale na zadania, o których mowa 
w pkt 3  niniejszej IWZ.  

9.2. Łączna cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją 
przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy 
określonym w niniejszej IWZ. 

9.3. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc 
po przecinku. 

9.4. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u 
zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, 
zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od 
towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim 
przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować zamawiającego, że 
wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, 
wskazując nazwę usługi, których świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz 
wskazując ich wartość bez kwoty podatku.  

 
10. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT. 
 

10.1. Oferty na poszczególne zadania należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Kolbuszowej,  
ul. Obrońców Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa pok. Nr 13 (sekretariat) do dnia 18.05.2020r.  do 
godz. 10.00. 

 

10.2. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.  
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10.3. Zmiana złożonej oferty.  
Zmiany w złożonej ofercie muszą być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy 
składaniu ofert.  
Odpowiednio opisane koperty lub inne opakowania zawierające zmiany, należy dodatkowo 
opatrzyć dopiskiem „ZMIANA ZŁOŻONEJ OFERTY”.  
W przypadku złożenia kilku zmian kopertę lub inne opakowanie każdej zmiany należy 
dodatkowo opatrzyć dopiskiem „ZMIANA ZŁOŻONEJ OFERTY NR…” 

 

10.4. Wycofanie złożonej oferty  
Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia podpisanego 
przez Wykonawcę. Wycofanie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy 
składaniu ofert. Odpowiednio opisaną kopertę lub inne opakowanie zawierające 
powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem „WYCOFANIE ZŁOŻONEJ OFERTY”. 
 

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

10.6. Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się w dniu 18.05.2020r. o godz. 10.30  
w Urzędzie Miejskim w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa – pok. nr  1. – 
sala narad. 

 

10.7. Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców,  
a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji  
i warunków płatności zawartych w ofertach.  

 

10.8. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia.   

 

10.9. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej 
www.kolbuszowa.pl informacje dotyczące:  
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;  
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;  
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w 

ofertach.  
 

10.10. W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone  
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP, zamawiający niezwłocznie 
zwraca ofertę, która została złożona po terminie.  

 

10.11. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje 
dotyczące: 
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 
2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 
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3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w 
ofertach. 

 
11. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, 

WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT. 

11.1. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert 
określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

11.2. Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierował poniższymi kryteriami  określonymi w 
sposób jednoznaczny i zrozumiały, umożliwiający sprawdzenie informacji przedstawianych przez 
wykonawców.  

 
a) Nazwa kryterium: cena brutto 
Waga kryterium: 80 % 
Opis sposobu obliczenia punktów: 

 
 
 
gdzie  
C min cena ofertowa brutto oferty najtańszej 
C bad cena ofertowa brutto oferty badanej 
 
W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 80 punktów. Przyznane punkty zostaną zaokrąglone 
do dwóch miejsc po przecinku. 
 
Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku 
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej 
oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek 
rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy 
wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując 
nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego 
powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 
 

a. Kryterium: doświadczenie trenerów  oceniane będzie następująco: 

Osoby biorące bezpośredni udział w realizacji zadania muszą posiadać doświadczenie  
w postaci przeprowadzenia szkoleń/i/lub/ warsztatów/i/lub kursów dla nauczycieli ze 
środków UE z zakresu stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, w liczbie co 
najmniej 30 godzin. 

Punkty zostaną przyznane w następujący sposób: 
 Osoby biorące bezpośredni udział w realizacji zadania posiadają doświadczenie w postaci 

przeprowadzenia szkoleń/i/lub/ warsztatów/i/lub kursów dla nauczycieli ze środków UE  
z zakresu stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, w liczbie od 30 do poniżej 
50 godzin łącznie – 0 pkt 

C= 
C min 

X 80 % 
C bad 
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 Osoby biorące bezpośredni udział w realizacji zadania posiadają doświadczenie w postaci 
przeprowadzenia szkoleń/i/lub/ warsztatów/i/lub kursów dla nauczycieli ze środków UE 
 z zakresu stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych w liczbie od 50 do poniżej 
100 godzin łącznie – 10 pkt 

 

 Osoby biorące bezpośredni udział w realizacji zadania posiadają doświadczenie  
w postaci przeprowadzenia szkoleń/i/lub/ warsztatów/i/lub kursów dla nauczycieli ze 
środków UE z zakresu stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych w liczbie 100 i 
powyżej godzin łącznie – 20 pkt 

 
Osoby, których doświadczenie będzie punktowane muszą być wyznaczone do realizacji zamówienia 
i wskazane w oświadczeniu zawierającym wykaz osób. 
 

 
Uwaga: 

1. Zamawiający przyzna punkty w kryterium jeżeli wszystkie osoby (trenerzy) spełniają warunki  
w danym kryterium wskazane w załączniku nr 2 – Wykaz osób -  Rozdział II Ogłoszenie  
o zamówieniu.  

2. Punkty w kryterium innym niż cena zostaną przyznane tylko w przypadku złożenia przez 
Wykonawcę informacji (w treści formularza ofertowego. W przypadku niezłożenia informacji  w 
treści formularza ofertowego Zamawiający nie przyzna punktów w danym kryterium, oferta 
otrzyma 0 punktów. 

 

11.3. Ilość punktów przyznanych badanej ofercie to suma punktów z kryterium cena (maksymalnie 
80 pkt) i kryterium doświadczenie trenerów (maksymalnie 20 pkt )  
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów 
(maksymalnie 100). 
Ocenie będą podlegały oferty niepodlegające odrzuceniu. 
Obliczenie będzie dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  

 

11.4. Wykonawca uzyska w postępowaniu ilość punktów stanowiącą sumę punktów uzyskanych w 
poszczególnych kryteriach oceny ofert. 

 

11.5. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert 
wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający 
wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez 
zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą 
zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.  

 

11.6. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:  
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a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce 
zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego 
ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i 
adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a 
także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,  

 Zamawiający udostępnia tę informację na stronie internetowej: www.kolbuszowa.pl 

b) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,  
 W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8 ustawy PZP, (tzw. samooczyszczenie) 

informacja, o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, zawiera wyjaśnienie powodów, dla 
których dowody przedstawione przez wykonawcę, zamawiający uznał za niewystarczające.  

c) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty,  
a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy PZP, braku równoważności lub 
braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,  

d) unieważnieniu postępowania;  

e) Zamawiający udostępnia tę informację na stronie internetowej:  www.bip.kolbuszowa.pl; 
 
12. INFORMACJE DODATKOWE 
12.1. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru opracowanego przez Zamawiającego. Wzór stanowi 

Rozdział IV Ogłoszenia o zamówieniu. 
12.2. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla 

się od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród 
pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą 
przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy PZP. 

12.3. Zamawiający będzie badał oferty pod kątem rażąco niskiej ceny lub kosztu dla przypadków, w 
których Zamawiający będzie miał wątpliwości do możliwości wykonania zamówienia a w 
szczególności zaoferowana cena lub koszt będzie niższy o więcej niż 30% ze średniej 
arytmetycznej wszystkich złożonych ofert z wyjątkiem ofert drastycznie zawyżonych (powyżej 
100% od średniej arytmetycznej z pozostałych ofert) chyba, że rozbieżność wynika z 
okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia. Obowiązek wykazania, że oferta nie 
zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na Wykonawcy. Zamawiający odrzuci ofertę 
wykonawcy, który nie udzieli wyjaśnień lub dokonana ocena złożonych wyjaśnień wraz ze 
złożonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do 
przedmiotu zamówienia. 

12.4. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie, omyłki rachunkowe oraz inne omyłki 
polegające na niezgodności oferty z niniejszym IWZ niepowodujące istotnych zmian w treści 
oferty. O poprawie innej omyłki Prowadzący postępowanie niezwłocznie powiadomi 
wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

12.5. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 23 Ustawy 
Pzp. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

 
13. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO DO ZASTOSOWANIA PRZEZ ZAMAWIAJĄCYCH  

W CELU ZWIĄZANYM Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
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13.1.  Zamawiający Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119  
z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

13.1.1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim  
w Kolbuszowej jest: Burmistrz Kolbuszowej; ul. Obrońców Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa.  

13.1.2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Kolbuszowa jest Pani: Lucyna Wyka 
ul. Piekarska 15 
36-100 Kolbuszowa  
Tel. 17 2271 333 wew. 424 
e-mail: rodo@kolbuszowa.pl 

13.1.3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: " Zakup usługi szkoleniowej 
obejmującej zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia podnoszącego kompetencje cyfrowe 
nauczycieli w ramach projektu pn. „Wsparcie na rzecz zwiększenia wykorzystania TIK w szkołach 
podstawowych w Gminie Kolbuszowa w procesie nauczania oraz rozwijanie kompetencji 
kluczowych i informatycznych wśród nauczycieli i uczniów”. 
numer referencyjny nadany sprawie: ZP.271.1.23.2020 prowadzonym w trybie: przetargu 

nieograniczonego. 
2.1.4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), dalej „ustawa 
Pzp”;   

13.1.5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez 
okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy 
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 
13.1.6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z 
udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania 
określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   
13.1.7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 
13.1.8. Posiada Pani/Pan: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;   
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 
13.1.9. Nie przysługuje Pani/Panu: 
• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
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• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  
13.2. Wykonawca zobowiązany jest wypełnić obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 lub 
art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał 
w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu, a także  
w trakcie realizacji umowy. 

 


