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Rozdział I  

INFORMACJE OGÓLNE 

 

 

I. INFORMACJA O ZAMAWIAJĄCYM 

Zamawiającym jest: 

MINISTERSTWO SPORTU i TURYSTYKI 

00-082 WARSZAWA, UL. SENATORSKA 14 

Tel./fax: 22 24 43 132, 22 24 43 218 

Strona internetowa  http://www.msport.gov.pl/ 

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonywanie tłumaczeń ustnych i pisemnych dla 

Ministerstwa Sportu i Turystyki w roku 2012, numer referencyjny 1/usł./2012, prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego na podstawie przepisów art. 10 ust. 1, w związku z art. 39-46 na zasadach określonych w przepisach 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.), zwaną 

dalej „ustawą”. 

  

III. OFERTY CZĘŚCIOWE, WARIANTOWE 

1. Każdy Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. 

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.  

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych w rozumieniu art. 2 pkt 7 ustawy. 

 

IV. FORMA PRZEKAZYWANIA INFORMACJI, OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW                                      

 W POSTĘPOWANIU 

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują drogą 

faksową lub drogą elektroniczną, z uwzględnieniem pkt 2.  

2. Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń  

i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczeń  

a także zmiany lub wycofania oferty.  

3. Wykonawca i Zamawiający potwierdza niezwłocznie fakt otrzymania oświadczenia, wniosku, zawiadomienia 

lub informacji drogą elektroniczną. 

4. Jeżeli Wykonawca lub Zamawiający przekaże oświadczenia, środki ochrony prawnej, wnioski, 

zawiadomienia oraz wszelkie inne  informacje drogą faksową/drogą elektroniczną oraz pisemnie, za datę ich 

złożenia przyjmuje się datę wpływu pierwszego dokumentu - dokument uważa się za złożony w terminie, 

jeżeli jego treść dotarła do adresata przed upływem wyznaczonego terminu.  

5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia. 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 

wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu 

http://www.cofund.org.pl/
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składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie po upływie wskazanego terminu 

składania wniosku o wyjaśnienie treści specyfikacji lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może 

udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie 

wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści specyfikacji. 

 

V. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI 

Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: 

imię i nazwisko: Maciej Szreder 

tel.: 22 24 43 134 

fax: 22 24 43 218 

e-maile: maciej.szreder@msport.gov.pl  

godziny urzędowania: 08:15 – 16:15 

 

VI. ZAMÓWIENIE  UZUPEŁNIAJĄCE 

Zamawiający  przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających -  o wartości nie większej niż 50% 

wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień. 

 

VII. PODWYKONAWCY 

Zamawiający żąda aby Wykonawca wskazał te części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 

podwykonawcom – zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy Pzp. 

 

Rozdział II   

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I TERMIN WYKONANIA 

 

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

 Opis przedmiotu zamówienia: 

Wykonywanie tłumaczeń ustnych i pisemnych dla Ministerstwa Sportu i Turystyki w roku 2012.  

Tłumaczenia obejmują: 

- tłumaczenia pisemne materiałów przekazywanych przez komórki organizacyjne Ministerstwa Sportu i Turystyki, 

- tłumaczenia ustne konsekutywne i symultaniczne, 

- weryfikacja językowa dostarczonego przetłumaczonego tekstu 

w grupach językowych: grupa A – angielski, francuski, niemiecki, rosyjski; grupa B – pozostałe języki europejskie; 

grupa C - języki pozaeuropejskie. Tematyka tłumaczeń obejmuje zagadnienia: sportowe, turystyczne, polityczne, 

gospodarcze, międzynarodowe, prawne. 

Przewidywane ilości tłumaczeń określone zostały w FORMULARZU CENOWYM – ZAŁĄCZNIK NR 3. 

 

Wymagane warunki realizacji tłumaczeń: 

 

1.  Tłumaczenia pisemne: 

jedna strona tłumaczeniowa to 1700 znaków (licznik znaków Microsoft Word nr czcionki 12 ze spacjami), 

- tłumaczenie w trybie zwykłym - do 5 stron z dnia na dzień, 

- tłumaczenie w trybie przyspieszonym - od 6 do 8 stron dziennie, 

mailto:maciej.szreder@msport.gov.pl
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- tłumaczenie w trybie ekspresowym - powyżej 8 stron lub z dnia na dzień 

- weryfikacja językowa dostarczonego przetłumaczonego tekstu – obejmuje nanoszenie zmian w przetłumaczonym 

tekście do 3 % objętości tekstu. 

 

2. W przypadku tłumaczeń ustnych konsekutywnych wykonawca musi zagwarantować przystąpienie do realizacji 

zlecenia w ciągu 3 godzin od jego otrzymania. Tłumacz ma obowiązek zgłosić się w stroju urzędniczym na pół 

godziny przed terminem spotkania, w celu uzgodnienia szczegółów. 

W przypadku tłumaczeń ustnych na rzecz Ministra zamawiający zastrzega sobie prawo imiennego wskazania tłumacza 

z listy osób, które będą wykonywać zamówienie. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić stały dostęp do usług 

tłumaczeń - dyspozycyjność w przypadku nagłych, natychmiastowych potrzeb MSiT, również poza siedzibą MSiT. 

 

3.W przypadku tłumaczeń ustnych symultanicznych wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia obsługi 

tłumaczeniowej oraz do wynajmu i instalacji sprzętu do tłumaczenia symultanicznego w miejscu wskazanym przez 

Zamawiającego na terenie Polski na podstawie zlecenia, w którym określone będą: termin, miejsce i czas trwania 

tłumaczenia, liczba zamawianych kabin, bezprzewodowych zestawów słuchawkowych, multifonów i mikrofonów 

bezprzewodowych. Wykonawca zobowiązuje się również do dostarczenia sprzetu nagłośnieniowego kompatybilnego 

ze sprzętem do tłumaczenia symultanicznego oraz zapewnić obsługę techniczną odpowiedzialną za instalację, 

konfigurację i demontaż sprzętu, obecną na konferencji przez cały czas jej trwania w celu zagwarantowania nadzoru 

technicznego. Organizacja i koszy dojazdów na terenie kraju oraz zakwaterowania i wyżywienia tłumaczy, a także 

koszt transportu całości sprzętu do tłumaczenia do i z miejsca, w którym odbywa się konferencja leżą  po stronie 

Wykonawcy. 

 

Tłumaczenia będą wykonywane przez 7 dni tygodnia (również w soboty, niedziele i święta) w godz.7.00 – 24.00. 

 

Wykonawca zapewni własny odbiór materiałów do tłumaczenia oraz dostarczy przetłumaczony tekst wraz z dyskietką 

lub innym nośnikiem elektronicznym do zlecającej komórki organizacyjnej w wyznaczonym terminie. Komórka 

zlecająca może zaakceptować przesyłanie dokumentów e–mailem i faksem. 

Planuje się, że konferencje, podczas których będzie wykorzystany sprzęt do tłumaczeń symultanicznych odbędą się na 

terenie Polski, tj.: 

 Warszawa – 3 dni – 100 osób – 2 języki, 

 Inne miasto – 3 dni – 200 osób  - 2 języki 

 

Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

79.53.00.00-8 (usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych) 

74.83.14.00-7 (usługi w zakresie tłumaczeń ustnych) 

 

II. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2012r.  

 

III. GWARANCJA  

Klauzule gwarancyjne wskazane zostały załączniku nr 3 do SIWZ (Istotnych Postanowieniach do Umowy).  
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Rozdział III  

WYSOKOŚĆ I ZASADY WNIESIENIA WADIUM 

 

Wadium nie jest wymagane. 

 

Rozdział IV 

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 

OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW, OFERTA ORAZ DOKUMENTY 

WYMAGANE OD WYKONAWCY 

 

I. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

 

1.  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu  

z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy oraz zgodnie z art. 22 ust. l 

ustawy, o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: 

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 

nakładają obowiązek ich posiadania; 

b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, tj:  

wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,  

w okresie ostatnich trzech lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie: 

- tłumaczenia w językach określonych w opisie przedmiotu zamówienia w grupie A i B  

o problematyce sportowej, turystycznej, politycznej, ekonomicznej, parlamentarnej, stosunków 

międzynarodowych, tematyce Unii Europejskiej w ramach współpracy (na podstawie zawartych 

umów) na rzecz minimum 4 centralnych instytucji administracji publicznej bądź innych podmiotów 

zajmujących się współpracą z instytucjami Unii Europejskiej, 

- obsługiwali minimum 3 spotkania lub konferencje międzynarodowe organizowane przez centralne 

instytucje administracji publicznej, 

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia, tj. dysponują następującymi osobami: 

- kadrą tłumaczy o minimum 5 – letnim stażu pracy w charakterze tłumacza: minimum 10 tłumaczy 

grupy językowej A, 6 tłumaczy grupy językowej B oraz 4 tłumaczy w grupie językowej C; 

- minimum jednym tłumaczem z każdego języka w ramach grupy językowej A i minimum 4 

tłumaczami w ramach grupy językowej B z poświadczeniem bezpieczeństwa wydanym przez krajowe 

władze bezpieczeństwa, upoważniającym do dostępu do informacji niejawnych, stanowiących 

tajemnicę państwową – do poziomu „tajne”; 

 

Do tłumaczeń pisemnych i ustnych nie mogą być wskazane te same osoby. Każda z osób może być wskazana 

tylko raz do jednego języka. 
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d) sytuacji ekonomicznej i finansowej, tj.: 

posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej związanej z prowadzoną działalnością 

związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 150 000,00 zł  (słownie: stu 

pięćdziesięciu tysięcy złotych). 

Wartości podane w walucie innej niż PLN w dokumencie potwierdzającym spełnienie warunku, o którym 

mowa w pkt 1 lit. d powyżej, będą przeliczane na PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego 

ogłoszonego w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu. 

 

 Ocena spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana w oparciu                

o prawidłowość i kompletność złożonych wszystkich oświadczeń i dokumentów jakich żądał Zamawiający 

zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy (z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy). 

 Wykonawca jest zobowiązany wykazać spełnianie warunków, o których mowa w pkt 1 niniejszej SIWZ, nie 

później niż na dzień składania ofert, a także wykazać brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia 

warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 Wykonawca, który nie wykaże spełniania warunków udziału w postępowaniu wskazanych przez 

Zamawiającego powyżej oraz nie wykaże braku podstaw wykluczenia z powodu niespełnienia warunków,  

o których mowa w art. 24 ust. l ustawy, zostanie wykluczony z postępowania. 

 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że warunki 

określone w pkt 1 (w zakresie wiedzy i doświadczenia) powyżej, spełniają łącznie wszyscy Wykonawcy. 

 

Wykonawca, w myśl art. 26 ust. 2 b ustawy, może polegać na  wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, 

osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od 

charakteru prawnego łączących 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. 

W  przypadku, gdy podmiot(y) przedstawiający pisemne zobowiązanie, o którym mowa wyżej, będzie uczestniczył w 

części wykonania zamówienia, Zamawiający żąda przedłożenia przez ten podmiot(y) dokumentów i oświadczeń 

wskazanych w rozdziale IV podrozdział II  pkt  1 ppkt 2 - 3 niniejszej SIWZ oraz oświadczenia o braku podstaw do 

wykluczenia. 

 

II. WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA   

1. Wykonawca składa wraz z ofertą następujące dokumenty i oświadczenia: 

     Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu: 

1) oświadczenie potwierdzające spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 

określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy, sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ; 

2) Oświadczenie Wykonawcy, o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy, 

sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ; 

3) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu 

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy, wystawionego nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych 

oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy; 
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4) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, 

dostaw w okresie ostatnich trzech lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem  i wartością dostawom lub 

usługom stanowiącym przedmiot zamówienia (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 i 7);, z podaniem 

ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że 

usługi te zostały wykonane należycie. Wykonawca nie może być wystawcą dokumentów 

potwierdzających należyte wykonanie zamówienia. Przedmiotowy wykaz musi zawierać informacje o  

wykonanych usługach, których ilość, wartość i zakres odpowiada  wymaganiom określonym przez 

Zamawiającego w rozdziale IV podrozdział I pkt. 1 lit. b SIWZ. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają 

się o udzielenie zamówienia dokument ten składa przynajmniej jeden z nich; 

5) wykaz osób do tłumaczeń ustnych i pisemnych, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 

wraz  z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych 

do wykonania zamówienia, a  także zakresu wykonywanych przez nie czynności wraz z informacją o  

podstawie do dysponowania tymi osobami, na potwierdzenie warunku, o którym mowa  w rozdziale IV 

podrozdział I pkt. 1 lit. c SIWZ,  którego wzór stanowi Załącznik nr 7  do SIWZ. Przedmiotowy 

wykaz musi zawierać informacja o  osobach w zakresie co najmniej wymaganym w SIWZ. 

6) Opłacona polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 

przedmiotem zamówienia. Przedmiotowy wykaz musi zawierać informacje o  wykonanych usługach, 

których ilość, wartość i zakres odpowiada  wymaganiom określonym przez Zamawiającego w 

rozdziale IV podrozdział I pkt. 1 lit. d SIWZ. 

7) Oświadczenie tłumacza wg wzoru stanowiącego załącznik nr 9. 

 

2. Inne wymagane oświadczenia i dokumenty: 

1) w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik – pełnomocnictwo określające jego zakres                 

i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy; 

2) w przypadku, gdy ofertę składają wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia 

wymagane jest załączenie dokumentu pełnomocnictwa określającego zakres umocowania pełnomocnika 

ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu, stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy. 

 

3. Wykonawcy zagraniczni: 

Wykonawca zagraniczny (mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) 

zamiast dokumentów wskazanych w rozdziale IV  podrozdziale II pkt 1ppkt 3) –  składa dokument lub dokumenty, 

wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto 

jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert.  Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wymienionych w zdaniu poprzedzającym Wykonawca składa dokument 

zawierający oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo 

organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym 

Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania – wystawione z odpowiednią datą wymagana dla tych 

dokumentów. 
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III. ZASADY UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU WYKONAWCÓW WYSTĘPUJĄCYCH WSPÓLNIE 

1. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania 

ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego.  

2. Wykonawcy, o których mowa w pkt 1, składają jedną ofertę, przy czym:  

1) wymagane oświadczenia i dokumenty wskazane w Rozdziale IV podrozdziale III pkt 1.1 ppkt 2 - 3 

składa osobno każdy z Wykonawców,  

2) oświadczenie wskazane w Rozdziale IV podrozdziale III pkt 1.1 ppkt 1 składają Wykonawcy 

wspólnie,  

3) pozostałe dokumenty wskazane w Rozdziale IV podrozdziale III składa przynajmniej jeden 

Wykonawca, który spełnia wymagania lub Wykonawcy wspólnie. 

 

IV. FORMA DOKUMENTÓW 

1. Wymagane dokumenty (z wyłączeniem pełnomocnictwa, o którym mowa poniżej) powinny być złożone w 

formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do 

reprezentowania Wykonawcy.  

Za osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy uznaje się osoby upoważnione do reprezentowania 

przedsiębiorcy, wskazane we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej.  Jeżeli uprawnienie 

do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z załączonego dokumentu rejestrowego, do oferty należy 

dołączyć także pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie.  

2. W przypadku, gdy załączone do oferty dokumenty zostały sporządzone w języku obcym (w tym dokumenty 

składane przez Wykonawcę zagranicznego) niezbędne jest przedstawienie ich tłumaczenia na język polski. 

3. Jeżeli złożone kserokopie dokumentów będą nieczytelne lub będą budzić wątpliwości co do ich prawdziwości, 

Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu.  

 

V.  WYMOGI FORMALNE OFERTY 

1. Oferta musi spełniać następujące wymogi: 

1) treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji i zostać sporządzona wg formularza ofertowego 

stanowiącego Załącznik 1 do niniejszej Specyfikacji i wg Szczegółowego Opisu  Przedmiotu 

Zamówienia stanowiącego Załącznik 5 do niniejszej Specyfikacji;  

2) oferta musi zostać sporządzona w języku polskim w formie pisemnej, na maszynie do pisania, 

komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką; 

3) oferta i załączone do niej oświadczenia i dokumenty, wymagane przez Zamawiającego, sporządzone 

przez Wykonawcę muszą być podpisane; za podpisanie uznaje się własnoręczny podpis złożony (w 

sposób umożliwiający identyfikację osoby) przez osobę(-y) upoważnioną(-e) do reprezentowania 

Wykonawcy; 

4) poprawki lub zmiany w ofercie, muszą być dokonane w sposób czytelny, parafowane własnoręcznie 

przez osobę (-y) podpisującą(-e) ofertę lub inne osoby do tego umocowane,  

 

2. Zaleca się, aby: 

1) każda strona oferty była parafowana przez osobę podpisującą ofertę. 

2) wszystkie strony oferty wraz z załącznikami były ponumerowane oraz połączone w sposób trwały, 
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3) materiały niewymagane przez Zamawiającego, tj. nie stanowiące oferty (druki i foldery reklamowe) 

były wyraźnie oznaczone i oddzielone od oferty, 

4)  osoba podpisująca ofertę opatrzyła swój podpis pieczątką imienną.  

 

3. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz.1503 

ze zm.), Wykonawca powinien to wyraźnie zastrzec w ofercie i odpowiednio oznaczyć zastrzeżone informacje.  

Wskazane jest wyodrębnienie dokumentów zawierających zastrzeżone informacje.  

Nie podlegają zastrzeżeniu informacje obejmujące: nazwę (firmę) oraz adres Wykonawcy, cenę oferty, termin 

wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności.  

 

 

VI. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Na ofertę składa się: 

a. Formularz oferty – według wzoru stanowiącego Załącznik 1 do niniejszej Specyfikacji; 

b. Dokumenty określone w podrozdziale II niniejszego Rozdziału „Wymagane dokumenty”. 

2. Ofertę należy złożyć w oryginale.  

3. Ofertę należy umieścić w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia tego 

opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane do 

Zamawiającego na adres: 

 

MINISTERSTWO SPORTU i TURYSTYKI 

00-082 WARSZAWA, UL. SENATORSKA 14 

(nazwa i adres Zamawiającego) 

oraz opisane: 

Oferta – na …………………………… 

(nazwa zamówienia) 

 

Nr ……………….. 

Nie otwierać przed dniem …………..2012 r., ……………… 

 

Rozdział V  

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY 

 

1. Cena ofertowa jest ceną ryczałtową i wynika z wypełnionego formularza oferty stanowiącego Załącznik nr 1 

do SIWZ.  W formularzu oferty Wykonawca podaje cenę ogólną brutto z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku w rozumieniu ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050, ze zm.) oraz ustawy z 

dnia 7 lipca 1994 r. o denominacji złotego (Dz. U. Nr 84, poz. 386 ze zm.), za którą podejmuje się zrealizować 

przedmiot zamówienia, cenę netto oraz wartość podatku VAT. Cena ofertowa winna obejmować wszystkie 

koszty i składniki wraz z narzutami, niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia w zakresie objętym 

SIWZ z załącznikami włącznie. Zamawiający nie zapewnia zwolnienia Wykonawcy z żadnych podatków, opłat 
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ani nie będzie zwracał żadnych kar należnych z jakiegokolwiek tytułu. Cena ofertowa musi być wyrażona w 

PLN. 

2. Zapłata nastąpi zgodnie z warunkami przedstawionymi w treści Istotnych Postanowień Umowy stanowiących 

Załącznik nr 1 do SIWZ. 

3. Zgodnie z treścią art. 91 ust. 3a Ustawy, jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania 

obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami  o podatku od towarów i usług w zakresie 

wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający na etapie oceny i porównywania ofert doliczy do 

ceny ofertowej podatek od towarów i usług VAT, zgodnie z art. 2 ust. 1 Ustawy. mówiącym o cenie w 

rozumieniu art. 3 ust 1 ustawy o cenach . Powyższe wynika z konieczności ustalenia kwoty, która będzie 

realnie obciążała budżet Zamawiającego z tytułu realizacji zamówienia. 

4. Wykonawca, określając wynagrodzenie ryczałtowe oświadcza, że na etapie przygotowania oferty zapoznał się 

z warunkami realizacji zamówienia oraz wykorzystał wszelkie konieczne środki mające na celu ustalenie 

wynagrodzenia obejmującego całość prac niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia. 

5. Cena oferty określona przez Wykonawcę nie będzie podlegała waloryzacji. 

6. Zamawiający nie przewiduje możliwości rozliczenia z Wykonawcą w innej niż złoty polski walucie.  

 

Rozdział  VI  

INFORMACJE O MIEJSCU I TERMINIE SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT  

 

I. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ulicy Senatorskiej 14 w Kancelarii 

Głównej do dnia 01 marca 2012 r., do godziny 10:00. 

2. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania po upływie terminu na wniesienie protestu. 

 

II. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu upływu terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ulicy 

Senatorskiej 14 w dniu 01 marca 2012 r., o godzinie 10:15. 

 

III. PUBLICZNE OTWARCIE OFERT 

1. Otwarcie ofert jest jawne.  

2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia.  

3. Dokonując otwarcia ofert Zamawiający poda nazwę (firmę) i adres (siedzibę) Wykonawcy, cenę oferty, a także 

termin wykonania, okres gwarancji oraz warunki płatności, jeżeli ich podanie w ofercie było wymagane. 

 

IV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się 

wraz z upływem terminu składania ofert. 

 

V. ZMIANA I WYCOFANIE OFERTY 

1. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę poprzez złożenie 

pisemnego powiadomienia przed upływem wyznaczonego terminu składania ofert.  
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2. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian winno zostać złożone w sposób i formie przewidzianych  

w niniejszej Specyfikacji dla złożenia oferty, z zastrzeżeniem, że koperta zewnętrzna będzie zawierała 

dodatkowe oznaczenie „ZMIANA”. 

3.  Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia podpisanego przez 

osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy jest 

osoba  wskazana we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej jako upoważniona do 

reprezentowania przedsiębiorcy, bądź też posiadająca odpowiednie pełnomocnictwo. 

  

 

Rozdział VII  

KRYTERIA I ZASADY OCENY OFERT 

 

I. TRYB OCENY OFERT 

1. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców wg formuły „spełnia” – 

„nie spełnia” na podstawie dokumentów i oświadczeń wymienionych w Rozdziale IV. 

2. W przypadku stwierdzenia w ofercie oczywistych omyłek pisarskich, omyłek rachunkowych lub innych 

omyłek polegających na niezgodności oferty z SIWZ niepowodujących istotnych zmian w treści oferty, 

poprawi je w tekście oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, który złożył ofertę (zgodnie z 

art. 87 Ustawy).  

Oferta Wykonawcy, który w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie 

omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Ustawy, będzie podlegała odrzuceniu. 

 

II. KRYTERIA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: 

 

Kryterium wyboru Znaczenie 

Cena oferty 100 % 

 

III. ZASADY OCENY OFERT WEDŁUG USTALONYCH KRYTERIÓW 

1. Ocena ofert dokonywana będzie w ramach każdej części w kryterium ceny oferty  

 

cena brutto (z podatkiem VAT) za realizację zamówienia – według następującego wzoru: 

 

  najniższa cena ofertowa brutto 

C=       -------------------------------------------- x 100 x waga kryterium 

     cena oferty badanej brutto 

 

2. Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba punktów w każdym kryterium.  

3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, której cena będzie najniższa  
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ZASADY WYBORU OFERTY I UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta: 

 odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie, 

 odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w SIWZ, 

 została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryterium wyboru.  

 

Rozdział VIII 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

 

1.  Zamawiający żąda od wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zwanego dalej 

„zabezpieczeniem”. 

2.  Zabezpieczenie ustala się w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie. 

3.  Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: 

1) pieniądzu;  

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,                

z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 

3) gwarancjach bankowych; 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 

listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości z późniejszymi 

zmianami. 

4.  W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji i poręczeń muszą być one wystawione na 

całkowity okres wykonania umowy tzn. umowny termin wykonania przedmiotu umowy. 

5.  Niezależnie od formy wniesienia zabezpieczenia musi ono spełniać warunki zabezpieczenia wniesionego w 

pieniądzu i wykonawca nie może ograniczać w żaden sposób (np. dodatkowymi dokumentami, wymaganiami) 

prawa zamawiającego do dysponowania zabezpieczeniem, jeżeli zajdą okoliczności w ramach zawartej 

umowy, przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych czy Kodeksu cywilnego. Zamawiający przedstawia 

główne zapisy, jakie muszą zawierać poręczenia lub gwarancje: 

Przedmiotem niniejszej gwarancji/poręczenia jest kwota w wysokości ... (słownie: ...........), stanowiąca 

zabezpieczenie należytego wykonania umowy, do wniesienia, której zobowiązany jest ..........(nazwa 

wykonawcy), wybrany w postępowaniu o zamówienie publiczne na ............ prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego nr sprawy ........................ .................................. 

Niniejszym ................(nazwa Gwaranta) gwarantuje zapłatę na rzecz Ministerstwa Sportu                      i 

Turystyki, 00-082 Warszawa ul. Senatorska 14,  kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o której 

mowa wyżej, na pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy 

Gwarancja obowiązuje od dnia .............. (data zawarcia umowy) do dnia.................. 

Gwarant wypłaci Ministerstwu Sportu i Turystyki, 00-082 Warszawa ul. Senatorska 14 kwotę do wysokości 

określonej powyżej na pierwsze pisemne żądanie, bez konieczności uzasadnienia żądania przez zamawiającego, 

o ile zamawiający stwierdzi w swoim żądaniu, że kwota roszczenia jest mu należna w związku z zaistnieniem 

choćby jednego z warunków wymienionych w umowie, Prawie zamówień publicznych i Kodeksie cywilnym i 

wyszczególni zaistniały warunek lub warunki 
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6.  Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy zamawiającego 

prowadzony w :  

Banku Gospodarstwa Krajowego  

57 1130 1017 0000 4000 0220 1755 

7.  W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium 

na poczet zabezpieczenia. 

8.  Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku 

bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy 

rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku 

oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy. 

9.  Zabezpieczenie wykonawca wniesie najpóźniej w dniu podpisania umowy. 

 

Rozdział IX  

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 

 

Istotne postanowienia umowy określające szczegółowe warunki, na których Zamawiający zawrze umowę  

w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, stanowią Załącznik 4 do SIWZ.  

Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia następujących zmian w umowie:  

1) zmiana terminu, realizacji umowy pod warunkiem, że: a. zmiana będzie wynikała z niezależnych przyczyn leżących 

po stronie Zamawiającego, b. zmiana będzie wynikała z udokumentowanych nie zawinionych przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy, 

2) zmiana w zakresie przedmiotu zamówienia, jeżeli konieczność wprowadzenia takiej zmiany jest skutkiem zmiany 

przepisów prawa,  

3) zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku kiedy jest podyktowana wprowadzeniem innej zmiany, a 

wykonanie umowy nie będzie możliwe na pierwotnych warunkach; uwaga zmiana nie dotyczy sytuacji  zmiany 

stawek podatku VAT lub innych obciążeń podatkowych (cena jest ryczałtowa i  nie podlega zmianie w innych 

przypadkach niż w przypadku zmiany zakresu wykonania umowy);  

4) zmiana zakresu prac powierzonych podwykonawcy, pod warunkiem gdy istnieje groźba niezrealizowania 

przedmiotu umowy,  

5) zmiana wynikająca z okoliczności, których nie można było obiektywnie przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

 6) wprowadzenie zmian postanowień zawartej umowy będzie możliwe po uprzednim pisemnym powiadomieniu 

strony: a. opisanie zmiany, b. uzasadnienie zmiany w tym podanie przyczyny dlaczego nie można wykonać umowy na 

pierwotnych warunkach, w jaki sposób zmiana jest korzystna dla Zamawiającego lub konieczna dla wykonania 

umowy, c. wskazanie wartości zmiany i sposobu jego wyliczenia. 
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Rozdział X  

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 

 

1. Wykonawcom i innym podmiotom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli 

lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki 

ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy. 

2.  Szczegóły dotyczące środków ochrony prawnej określa dział VI Ustawy. 

 

Rozdział XI 

FORMALNOŚCI PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 

 

1. Wykonawca, którego oferta została wybrana, przed podpisaniem umowy - najpóźniej na dzień podpisania 

umowy przekaże pełną listę osób, które będą brały udział w wykonywaniu zamówienia, w tym osoby 

wymienione w ZAŁĄCZNIKACH NR 8A i 8B, z podaniem: imienia i nazwiska, imienia ojca, PESEL, adresu 

zamieszkania, nr dowodu osobistego. 

2. Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy.  

3. Zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy Wykonawcy, którego oferta została wybrana w 

zawiadomieniu o wyborze oferty. 

4. Umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze 

najkorzystniejszej oferty. 

5. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana za najkorzystniejszą, wyrazi zgodę na zawarcie umowy po 

upływie terminu zawiązania ofertą na warunkach określonych w złożonej ofercie, to zamawiający może 

zawrzeć umowę jeśli przekazał wykonawcom informację  o wyborze oferty przed upływem terminu związania 

ofertą. 

6. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, Wykonawcy 

zobowiązani są dostarczyć Zamawiającemu w terminie przez niego wyznaczonym umowę regulującą ich 

współpracę.  
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Załącznik 1 do SIWZ 

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY (USŁUGA) 

 

W dniu …………….2012 r. w Warszawie pomiędzy:  

Skarbem Państwa - Ministerstwem Sportu i Turystyki z siedzibą w Warszawie, 00-082, ul. Senatorska 14,  

NIP: 526-287-36-02 

reprezentowanym przez: 

……………………………………………………………………………………………………………………, 

zwanym dalej „Zamawiającym”,  

a 

………………………………………………, z siedzibą w ………………….., ……………………, ul. 

………………………..   

REGON:  …………………………….,  NIP: ……………………….. 

reprezentowanym przez: 

1. ……………………………………………………, 

 

2. ……………………………………………………, 

zwanym dalej „Wykonawcą”,  

 

łącznie zwanymi dalej „Stronami” 

 

w wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) – zwaną dalej „ustawą Pzp”, 

została zawarta Umowa o następującej treści: 

  

TYTUŁ UMOWY: Wykonywanie tłumaczeń pisemnych i ustnych dla Ministerstwa Sportu i Turystyki w roku 

2012. 

Numer Referencyjny:   

 

 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

1.  Przedmiotem umowy jest wykonywanie usług w zakresie tłumaczeń pisemnych i ustnych dla Ministerstwa 

Sportu i Turystyki. 
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2.  Rodzaje tłumaczeń i ich szacunkowe ilości określa FORMULARZ CENOWY - załącznik nr 3 do SIWZ. 

3.      Tłumaczenia pisemne będą wykonywane w następujących trybach : 

         1) Zwykłym – w terminie do 24 godzin liczonych od chwili zlecenia tłumaczenia (do 5 stron tekstu); 

  2) Przyśpieszonym - w terminie do 18 godzin liczonych od chwili zlecenia tłumaczenia (do 5 stron tekstu); 

          3) Ekspresowym - w terminie do 12 godzin liczonych od chwili zlecenia tłumaczenia (do 5 stron tekstu). 

4.       Tłumaczenia ustne będą wykonywane w następujących trybach : 

          1) Konsekutywnym; 

          2) Symultanicznym. 

5.  Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmian ilości tłumaczeń, określonych w FORMULARZU 

CENOWYM, w poszczególnych grupach i trybach tłumaczeń, stosownie do swoich potrzeb, lecz ich łączna 

wartość nie może przekroczyć wartości brutto, określonej w § 3 w ust.1 niniejszej umowy. 

6.  Lista osób, które będą brały udział w wykonywaniu zamówienia stanowią załączniki nr 8A i 8B do SIWZ. 

Wszelkie zmiany osób wymienionych w liście wymagają zgody Zamawiającego. Zamawiającemu przysługuje 

prawo imiennego wskazania tłumacza z w/w listy w przypadku tłumaczeń dla Ministra Sportu i Turystyki. 

7.  Zamawiający, jeśli rodzaj tłumaczonych informacji będzie tego wymagał, ma prawo do wystąpienia do 

krajowych władz bezpieczeństwa o przeprowadzenie procedury sprawdzającej osoby wskazanej przez 

Wykonawcę do wykonania tłumaczenia wymagającego przeprowadzenia procedury sprawdzającej w trybie 

przewidzianym w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228 

z późn. zm.). 

8.  Tłumaczenia będą wykonywane przez 7 dni w tygodniu (również w soboty, niedziele i święta) w godz. 7:00 – 

24:00. 

9.  Wszystkie komórki organizacyjne Ministerstwa Sportu i Turystyki są uprawnione do zlecania usług tłumaczeń 

oraz określania miejsca, czasu i sposobu ich wykonania. 

 

§ 2 

TERMIN WYKONANIA 

Umowa obowiązuje od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2012 roku lub do wyczerpania środków 

finansowych przeznaczonych na wykonanie zamówienia tj. do kwoty………..zł brutto (słownie………………) 

 

§ 3 

WARTOŚĆ UMOWY 

1. Wartość przedmiotu umowy wynosi: 

Netto ……………………….. złotych (słownie :…………………………………………………………) 

Podatek VAT w wysokości …% : ……………………….. złotych (słownie :…………………………..) 

Brutto ……….. złotych (słownie :……………………………………………………………………….) 

2. Całkowita wartość brutto za faktycznie wykonane usługi tłumaczeń, będących przedmiotem umowy, nie 

może przekroczyć kwoty określonej powyżej. 

3. Wynagrodzenie brutto obejmuje przeniesienie autorskich praw majątkowych, o których mowa w § 9 umowy 

na polach eksploatacji określonych w niniejszej umowie oraz przeniesienie wyłącznego prawa do zezwalania 

na wykonywanie zależnych praw autorskich. 

4. Należność za tłumaczenie, zlecone przez komórkę organizacyjną Ministerstwa Sportu i Turystyki, płacone 

będzie na podstawie: 

1) faktury VAT, wystawionej przez Wykonawcę za każde wykonane tłumaczenie, 
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2) potwierdzenia na fakturze, że usługa została wykonana należycie, dokonanego przez komórkę 

organizacyjną Ministerstwa Sportu i Turystyki, która zleciła tłumaczenie. 

5. Na fakturze musi zostać umieszczony symbol i numer niniejszej umowy. 

6. Faktury płatne będą przelewem do 30 dni od daty ich doręczenia. 

7. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

8. NIP Zamawiającego: 526-28-73-602 

9. NIP Wykonawcy: ................................ 

 

§ 4 

NADZÓR 

1. Nadzór nad realizacją umowy ze strony Zamawiającego sprawuje Marcin Mytenia z Departamentu        

Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Sportu i Turystyki. 

Nadzór nad realizacją umowy ze strony Wykonawcy sprawuje ................................................................  

2. Do weryfikacji przetłumaczonych tekstów ze strony Wykonawcy wyznaczony jest 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

3.     Zmiana osób nadzorujących umowę nie stanowi zmiany umowy. 

 

§ 5 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

1. Wykonawca zobowiązuje się realizować przedmiot umowy, o którym mowa w § 1, z należytą starannością, 

profesjonalnie, wedle najlepszej wiedzy i umiejętności.  

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłową  realizację umowy w sposób określony w umowie i w SIWZ.  

3. Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy na podstawie pisemnych zleceń wystawionych przez   

Zamawiającego i przesłanych Wykonawcy drogą pocztową lub zleceń przesłanych drogą elektroniczną na adres 

Wykonawcy, w których określony będzie termin realizacji i tryb tłumaczenia lub termin weryfikacji (w przypadku 

tłumaczeń pisemnych). W przypadku tłumaczeń ustnych określony będzie termin realizacji i tryb tłumaczenia oraz 

miejsce tłumaczenia.  

4. Za datę wystawienia zlecenia tłumaczenia (pisemnego lub ustnego) przyjmuje się datę doręczenia Wykonawcy 

przez Zamawiającego zlecenia. 

     5. Materiały przeznaczone do tłumaczenia Wykonawca otrzyma od zlecającej komórki organizacyjnej 

Zamawiającego drogą pocztową lub elektroniczną a po przetłumaczeniu dostarczy przetłumaczony tekst drogą 

pocztową lub elektroniczną.  

6. W przypadku tłumaczeń ustnych, czas pracy tłumacza liczy się od chwili rozpoczęcia spotkania do momentu, w 

którym tłumacz został zwolniony przez przedstawiciela Zamawiającego z wykonywania tłumaczenia. Tłumacz ma 

obowiązek stawić się we wskazanym przez Zamawiającego, w zleceniu, czasie i miejscu na 30 minut przed 

zaplanowanym rozpoczęciem spotkania, w celu uzgodnienia szczegółów związanych z realizacją zlecenia.  

7.  Zamawiający ma prawo zrezygnować ze zlecenia tłumaczenia ustnego na 1 dzień kalendarzowy przed terminem 

wyznaczonym na jego wykonanie bez ponoszenia kosztów z tego tytułu. 

8.  W trakcie realizacji zleceń Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji 

uzyskanych od Zamawiającego. 

9.  Wykonawca zobowiązuje się nie powierzać wykonywania następnych tłumaczeń osobie, która wykonała 

nienależycie poprzednie tłumaczenie. 
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10.  Wykonawca zobowiązuje się, że każde pisemne tłumaczenie wykonywane na mocy umowy zatwierdzają: 

wykonujący je tłumacz i weryfikator.  

11.  W przypadku stwierdzenia przez komórkę zlecającą złej jakości wykonywanych tłumaczeń Zamawiający 

zawiadomi o powyższym niezwłocznie Wykonawcę w formie pisemnej reklamacji. 

12.  Wykonawca dokona właściwego tłumaczenia tekstu oraz przekaże go Zamawiającemu nie później niż w 

ciągu 24 godzin od zgłoszenia reklamacji.  

13.  Niedostarczenie poprawnie przetłumaczonego tekstu w określonym wyżej terminie uznaje się za odstąpienie od 

realizacji danego zlecenia tłumaczenia przez Wykonawcę.  

14.  Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przekazać praw i obowiązków wynikających z 

niniejszej umowy na rzecz osób trzecich. 

15.  W przypadku tłumaczeń ustnych symultanicznych Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia obsługi 

tłumaczeniowej oraz do wynajmu i instalacji sprzętu do tłumaczenia symultanicznego w miejscu wskazanym 

przez Zamawiającego na terenie Polski, na podstawie zlecenia, w którym określone będą: termin, miejsce i 

czas trwania tłumaczenia, liczba zamawianych kabin, bezprzewodowych zestawów słuchawkowych, 

multifonów i mikrofonów bezprzewodowych. Wykonawca zobowiązuje się również do dostarczenia sprzętu 

nagłośnieniowego kompatybilnego ze sprzętem do tłumaczenia symultanicznego oraz zapewnić obsługę 

techniczną odpowiedzialną za instalację, konfigurację i demontaż sprzętu, obecną na konferencji przez cały 

czas jej trwania w celu zagwarantowania nadzoru technicznego. Organizacja i koszty dojazdów na terenie kraju 

oraz zakwaterowania i wyżywienia tłumaczy, a także koszt transportu całości sprzętu do tłumaczenia do i z 

miejsca, w którym odbywa się konferencja leżą po stronie Wykonawcy. 

§ 6 

KARY UMOWNE 

1. Wykonawca odpowiada za szkody spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy.  

2. Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, Zamawiającemu przysługują kary umowne:  

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za uchybienie terminowi wykonania pisemnych 

tłumaczeń tekstów, wynoszącą :  

a) 0,1 % kwoty brutto, o której mowa w § 3 ust. 1 umowy, w przypadku zwłoki nieprzekraczającej 1 

godziny;  

b) 0,2 % kwoty brutto, o której mowa w § 3 ust. 1 umowy, w przypadku zwłoki przekraczającej 1 

godzinę, za każdą godzinę zwłoki;  

2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za uchybienie terminowi rozpoczęcia 

wykonywania tłumaczenia ustnego, wynoszącą:  

a) 0,1% kwoty brutto, o której mowa w § 3 ust. 1 umowy, w przypadku zwłoki nieprzekraczającej 30 

minut;  

b) 0,2 % kwoty brutto, o której mowa w § 3 ust. 1 umowy, w przypadku zwłoki przekraczającej 30 minut, 

za każde 30 minut zwłoki.   

3) W przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od wykonania pisemnego tłumaczenia z przyczyn 

nieleżących po stronie Zamawiającego, bądź za nieprzystąpienie w wymaganym terminie do tłumaczenia 

ustnego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,4 % kwoty brutto, o której 

mowa w § 3 ust. 1 Umowy.  
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4) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1 % kwoty brutto, o której mowa w § 

3 ust. 1 za każdy dzień roboczy w uchybieniu terminowi wprowadzenia poprawek do tłumaczenia, 

zgłoszonych przez Zamawiającego na zasadach określonych w SIWZ.  

3.  Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach 

przewidzianych w kodeksie cywilnym, jeżeli poniesiona szkoda przekroczy wysokość kar umownych.  

4.  W przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 10% kwoty brutto, o której mowa § 3 ust. 1 

umowy.  

5.  Wszystkie przewidziane niniejszą umową kary umowne płatne są na rachunek bankowy Zamawiającego w 

terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania do ich zapłaty.  

6.  Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie należnych Zamawiającemu kar umownych z wynagrodzenia 

Wykonawcy po upływie 5 dni od dnia doręczenia Wykonawcy pisemnego zawiadomienia wysłanego drogą 

pocztową lub elektroniczną o zamiarze dokonania potrącenia.  

7.   W przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od wykonania zleconego tłumaczenia bądź wykonania go w 

sposób nienależyty, Zamawiającemu przysługuje prawo zlecenia tego tłumaczenia innemu wykonawcy oraz 

pokrycia kosztu tłumaczenia z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

8.         Za niedotrzymanie terminu płatności faktury Wykonawca może naliczyć odsetki w ustawowej  wysokości. 

  

§ 7 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

 

1.  Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w dniu zawarcia umowy, w formie 

........................................... na kwotę .................. zł słownie: ..........................................., co stanowi 5 % 

wartości umowy brutto. 

2.  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania całego 

przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego usług za należycie wykonane. 

 

§ 8 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1.  Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym w terminie 15 dni od dnia kiedy 

dowiedział się o zaistnieniu zdarzenia uzasadniającego odstąpienie, w szczególności gdy: 

1) Pomimo dwukrotnego zgłoszenia na piśmie przez Zamawiającego zastrzeżeń Wykonawca 

uporczywie nie wykonuje usług zgodnie z warunkami niniejszej umowy lub w rażący sposób 

zaniedbuje zobowiązania umowne, co zostanie potwierdzone na piśmie przez osoby wyznaczone przez 

Zamawiającego do nadzoru nad realizacją umowy; 

2) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie zrealizował 2 zleceń następujących po sobie w terminie 

określonym w zleceniu;  

3) Wykonawca przerwał realizację przedmiotu umowy i przerwa ta trwa co najmniej 2 dni kalendarzowe;  

4) Pomimo dwukrotnego zgłoszenia na piśmie przez Zamawiającego zastrzeżeń Wykonawca nie 

wykonuje usług zgodnie z warunkami niniejszej umowy lub w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania 
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umowne.  

2 . Odstąpienie od umowy musi nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie.  

3. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki :  

1) w terminie 3 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi 

szczegółowy protokół ze zrealizowanych tłumaczeń oraz zleceń w toku, według stanu na dzień odstąpienia;  

2) Wykonawca zrealizuje tłumaczenia w toku w zakresie i terminie obustronnie uzgodnionym na koszt tej 

strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od Umowy.  

4. Jeśli Wykonawca nie dostosuje się do wymagań określonych w ust. 3, Zamawiający ma prawo dokonać tych 

czynności samodzielnie na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

5. Zamawiający odstępując od umowy z przyczyn określonych w ust. 1 ma prawo powierzyć wykonanie pozostałej 

części umowy innemu Wykonawcy. W takim przypadku koszty dodatkowe wynikające ze zmiany Wykonawcy 

obciążają dotychczasowego Wykonawcę.  

 

§ 9 

AUTORSKIE PRAWA MAJĄTKOWE 

 

1. Z dniem przekazania Zamawiającemu tłumaczeń, Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie 

prawa majątkowe do zweryfikowanych tłumaczeń w sposób nieograniczony w czasie i przestrzeni na 

poniższych polach eksploatacji : 

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy 

utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,  

1) W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 1) – publiczne 

wyświetlenie, powielenie utworu, modyfikowanie, utrwalenie oraz jego obrotu, rozpowszechniania i 

upubliczniania, do dokonywania tłumaczenia na inne języki, wykorzystania tłumaczeń w innych 

opracowaniach w części lub całości. 

2. Wraz z prawami, o których mowa w ust. 1 na Zamawiającego przechodzi prawo udzielania zezwoleń na 

wykonywanie zależnego prawa autorskiego. 

 

§ 10 

ZMIANY UMOWY 

Wszelkie zmiany postanowień zawartej umowy wymagają zgody obu Stron wyrażoną i zachowania formy pisemnej 

pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

 

§ 11 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1.  W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) 

oraz ustawy z dnia 4 lutego 2004 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 

z późn.zm.). 
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2.  Wszelkie spory mogące wyniknąć pomiędzy stronami przy realizowaniu przedmiotu umowy lub z nią 

związane w przypadku braku możliwości ich polubownego załatwienia, będą rozpatrywane przez Sąd 

powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

3.  Umowę sporządzono w języku polskim w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach  

z czego trzy egzemplarze otrzymuje Zamawiający, a dwa Wykonawca. 

 

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 
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ZAŁĄCZNIK NR 2  

 

 

 

 

.............................................................. 

Pieczęć wykonawcy 

Do Ministerstwa Sportu i Turystyki 

ul. Senatorska 14 

00-082 Warszawa 

 

 

OFERTA 

 

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: wykonywanie tłumaczeń ustnych i 

pisemnych dla Ministerstwa Sportu i Turystyki w roku 2012 oferujemy wykonanie tłumaczeń 

pisemnych i ustnych oraz wynajem sprzętu i obsługę techniczną spotkań  za cenę:  

 

netto złotych: ................................................ 

 

VAT złotych: ................................................. 

 

brutto złotych: ................................................ 

 

słownie brutto złotych ..................................................................................................... 

  

ustaloną na podstawie cen jednostkowych zawartych w FORMULARZU CENOWYM.  

1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od daty podpisania umowy do 31 grudnia 2012 roku. 

2. Przyjmujemy warunki płatności określone w SIWZ tj. 30 dni od daty doręczenia faktury 

Zamawiającemu. 
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3. Oświadczamy, że: 

- zapoznaliśmy się z treścią SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje 

do przygotowania oferty, 

- uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas określony w SIWZ tj. 30 dni.  

4. Oświadczamy, że wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się do zawarcia 

umowy na warunkach wymienionych we wzorze umowy, w miejscu i terminie określonym przez 

zamawiającego. 

 

 

 

                                                                                                      ............................................................................... 

............................. dnia:..........................                                                        podpisy osób uprawnionych 

                                                                                                            do reprezentowania wykonawcy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ZAŁĄCZNIK NR 3 

Pieczęć wykonawcy 

FORMULARZ CENOWY 

Lp. 

 

 

 

 

 

Przedmiot zamówienia 

 

 

 

 

Liczba szacowanych stron 

w okresie obowiązywania 

umowy 

Liczba szacowanych 

bloków (modułów) w 

okresie obowiązywania 

umowy / szacowanej 

ilości sprzętu do 

tłumaczenia 

Cena jednostkowa 

netto za jedną 

stronę / moduł / 

wynajem sprzętu 

na 12 godzin(w 

złotych) 

Wartość netto 

(w złotych) 

1 2 3 4 5 6 

Tłumaczenia pisemne: strona obliczeniowa na 1700 znaków (licznik znaków Microsoft Word nr czcionki 12 ze spacjami) 

Grupa A (język angielski, francuski, niemiecki, rosyjski)  

1. Termin zwykły  2000    

2. Termin przyspieszony  200    

3. Termin ekspresowy  300    

4. Weryfikacja dostarczonego przetłumaczonego tekstu 100    
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Grupa B (pozostałe języki europejskie)  

1. Termin zwykły  1000    

2. Termin ekspresowy  100    

Grupa C (języki pozaeuropejskie)  

1. Termin zwykły  100    

Tłumaczenia ustne: 1 moduł = 4 godziny 

Grupa A (język angielski, francuski, niemiecki, rosyjski)  

1. Tłumaczenia konsekutywne  25   

2. Tłumaczenia symultaniczne  10   

Grupa B (pozostałe języki europejskie)  

1. Tłumaczenia konsekutywne  6   

2. Tłumaczenia symultaniczne  4   

Grupa C (języki pozaeuropejskie)  

1. Tłumaczenia konsekutywne  2   

Wynajem sprzętu do tłumaczenia symultanicznego 

1.  Kabina do tłumaczenia symultanicznego z dwoma pulpitami 

i osprzętem/dzień 

 10 szt.   

2. Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy/dzień  900 szt.   

3. Obsługa techniczna spotkania, nagłośnienie/dzień  6   
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Razem wartość netto:  

Podatek VAT:  

Razem wartość brutto:  

 

........................... dnia:.....................                                                                                      ………………………………………….                                 

                                                                                                                                                                                               podpisy osób uprawnionych                                                                                                        

                                                                                                                                                                                          do    reprezentowania wykonawcy 



 

Załącznik 4 do SIWZ 

Postępowanie znak: 1/usl./2012 

prowadzone przez  

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI  

w trybie przetargu nieograniczonego 

 

          pieczęć ubiegającego się o zamówienie publiczne 

           

O Ś W I A D C Z E N I E    W Y K O N A W C Y 

ubiegającego  się  o  udzielenie  zamówienia  publicznego 

w  trybie  przetargu nieograniczonego 

Ja niżej podpisany [imię nazwisko]:   

             

jako upoważniony do reprezentowania wykonawcy/ firmy [nazwa firmy]: 

 

             

zgodnie z wymogami art.  22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.  Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 

2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) oświadczam, że Wykonawca: 

1. posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 

nakładają obowiązek ich posiadania; 

2. posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie (w zakresie określonym przez Zamawiającego w SIWZ); 

3. dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia;  

4. znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

               

                               

                ____________________________________ 

                    podpis osoby  upoważnionej  do reprezentowania firmy 

 

   , dnia   .  ._______r. 
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Załącznik 5 do SIWZ 

Postępowanie znak: 1/usl./2012 

prowadzone przez  

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI  

w trybie przetargu nieograniczonego 

 

         pieczęć ubiegającego się o zamówienie publiczne 

           

  

O Ś W I A D C Z E N I E    W Y K O N A W C Y 

ubiegającego  się  o  udzielenie  zamówienia  publicznego 

w  trybie  przetargu nieograniczonego 

Ja niżej podpisany [imię nazwisko]:   

             

jako upoważniony do reprezentowania wykonawcy/ firmy [nazwa firmy]: 

 

             

 

               

Składając ofertę w przetargu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest 

wykonywanie tłumaczeń ustnych i pisemnych dla Ministerstwa Sportu i Turystyki w roku 2012, oświadczamy, 

że nie istnieją podstawy do wykluczenia nas z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w 

art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

 

 

 

 

 

             ____________________________________ 

                    podpis osoby  upoważnionej  do reprezentowania firmy 

 

 

   , dnia   .  . _______r. 
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Załącznik 6 do SIWZ 

Wzór oświadczenia 

Potwierdzenie spełnienia warunku określonego w Rozdziale IV SIWZ – Wykaz wiedzy i doświadczenia  

 

Oświadczamy, że wykonaliśmy, a w przypadku świadczeń okresowych i ciągłych również wykonujemy, w ciągu 

ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, co 

najmniej … usługi których wartość i zakres odpowiada  wymaganiom określonym przez Zamawiającego w 

rozdziale IV podrozdział I pkt. 1 lit. b SIWZ 

wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,  

w okresie ostatnich trzech lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: 

- tłumaczenia w językach określonych w opisie przedmiotu zamówienia w grupie A i B  

o problematyce sportowej, turystycznej, politycznej, ekonomicznej, parlamentarnej, stosunków 

międzynarodowych, tematyce Unii Europejskiej w ramach współpracy (na podstawie zawartych 

umów) na rzecz minimum 4 centralnych instytucji administracji publicznej bądź innych 

podmiotów zajmujących się współpracą z instytucjami Unii Europejskiej, 

- obsługiwali minimum 3 spotkania lub konferencje międzynarodowe organizowane przez 

centralne instytucje administracji publicznej, 

 

Nazwa 

zamówienia  

Nazwa i 

adres 

Odbiorcy 

Wartość 

zamówienia 

Rodzaj i zakres zamówienia  

(usługa) 

Czas realizacji 

Od  

 

Do: 

 

1 2 3 4 5 6 

 

 

 

  Tłumaczenia w językach określonych 

w opisie przedmiotu zamówienia w 

grupie A i B o problematyce 

sportowej, turystycznej, politycznej, 

ekonomicznej, parlamentarnej, 

stosunków międzynarodowych, 

tematyce Unii Europejskiej w ramach 

współpracy (na podstawie zawartych 

umów) na rzecz centralnych instytucji 

administracji publicznej bądź innych 

podmiotów zajmujących się 

współpracą z instytucjami Unii 

Europejskiej.  
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  Tłumaczenia w językach określonych 

w opisie przedmiotu zamówienia w 

grupie A i B o problematyce 

sportowej, turystycznej, politycznej, 

ekonomicznej, parlamentarnej, 

stosunków międzynarodowych, 

tematyce Unii Europejskiej w ramach 

współpracy (na podstawie zawartych 

umów) na rzecz centralnych instytucji 

administracji publicznej bądź innych 

podmiotów zajmujących się 

współpracą z instytucjami Unii 

Europejskiej. 

  

   Tłumaczenia w językach określonych 

w opisie przedmiotu zamówienia w 

grupie A i B o problematyce 

sportowej, turystycznej, politycznej, 

ekonomicznej, parlamentarnej, 

stosunków międzynarodowych, 

tematyce Unii Europejskiej w ramach 

współpracy (na podstawie zawartych 

umów) na rzecz centralnych instytucji 

administracji publicznej bądź innych 

podmiotów zajmujących się 

współpracą z instytucjami Unii 

Europejskiej. 

  

   Tłumaczenia w językach określonych 

w opisie przedmiotu zamówienia w 

grupie A i B o problematyce 

sportowej, turystycznej, politycznej, 

ekonomicznej, parlamentarnej, 

stosunków międzynarodowych, 

tematyce Unii Europejskiej w ramach 

współpracy (na podstawie zawartych 

umów) na rzecz centralnych instytucji 

administracji publicznej bądź innych 

podmiotów zajmujących się 

współpracą z instytucjami Unii 

Europejskiej. 
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   Obsługa spotkania lub konferencji 

międzynarodowe organizowane przez 

centralne instytucje administracji 

publicznej. 

  

   Obsługa spotkania lub konferencji 

międzynarodowe organizowane przez 

centralne instytucje administracji 

publicznej. 

  

   Obsługa spotkania lub konferencji 

międzynarodowe organizowane przez 

centralne instytucje administracji 

publicznej. 

  

 

Uwaga! Na potwierdzenie spełnienia warunku, Wykonawca załączy dokumenty potwierdzające, że 

wykazane dostawy zostały wykonane należycie. 

 

__________________, dnia __ __ 2011 roku 

(pieczęć i podpis Wykonawcy) 
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ZAŁĄCZNIK NR 7 

Pieczęć wykonawcy 

 

wykaz osób do tłumaczeń ustnych i pisemnych, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 

wraz  z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych 

do wykonania zamówienia, a  także zakresu wykonywanych przez nie czynności wraz z informacją  

o  podstawie do dysponowania tymi osobami.  

 

Osoba wskazana przez Wykonawcę (należy podać imię i nazwisko oraz grupę językową) do potwierdzenia 

spełnienia warunku wraz z krótkim opisem posiadanego doświadczenia (musi ona spełniać wymogi 

określone w SIWZ, Wykonawca musi podać nazwy projektów w których uczestniczyły dane podmiotu, 

dla którego były one realizowane) Wykonawca musi podać podstawę do dysponowania tymi osobami
1
. 

Grupa 

językowa 

 

L.p. Imię i 

nazwisko 

 

Języki, 

jakimi 

operuje 

tłumacz 

Staż pracy 

w 

charakterze 

tłumacza 

 

Informacje 

na temat 

tłumaczonych 

dokumentów 

( ich 

tematyka), 

ZLECENIOD

AWCA 

 

Posiadane 

poświadczenie 

ABW 

Podstawa do 

dysponowani 

wymieniona 

osobą* 

A 1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

                                                           
1
 Wykonawca zobowiązany jest podać na jakiej podstawie dysponuje wymienionymi osobami  – na przykład: 

stosunek pracy, zlecenia itp. Jeżeli w stosunku do różnych osób zachodzą różne podstawy dysponowania należy 

udzielić informacji z wyszczególnieniem podstaw właściwych dla poszczególnych osób. 
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B 1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

C 1.       

2.       

3.       

4.       

 

 

 

........................................ 

(miejscowość, data)                ............................................................................ 

( podpis osoby lub osób 

uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy) 
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ZAŁĄCZNIK NR 8 

 

…………………………………………… 

imię i nazwisko składającego oświadczenie 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE TŁUMACZA 

 

 

Niniejszym oświadczam, że przy realizacji zamówienia publicznego na wykonywanie tłumaczeń ustnych  

i pisemnych dla Ministerstwa Sportu i Turystyki w roku 2012, zobowiązuję się do poddania się procedurze 

sprawdzającej w trybie przewidzianym w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych 

(Dz. U. Nr 182, poz. 1228 z późn. zm.), jeśli wykonywana przeze mnie usługa będzie tego wymagała. 

 

 

 

..............................                                      ................ ........................................................ 

Miejscowość, data                                            podpis składającego oświadczenie 

 

  

 


