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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/ 

godziny pracy: 08:15 – 16:15 

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadań z obszaru specjalistycznych kursów 

trenerskich i instruktorskich dla Ministerstwa Sportu i Turystyki, numer referencyjny 14/usł./2012, 

prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie 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.), zwanej 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 

http://www.cofund.org.pl/
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później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie 

treści specyfikacji wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa 

wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ 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 SIWZ. 

 

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 pracy: 08:15 – 16:15 

 

VI. ZAMÓWIENIE  UZUPEŁNIAJĄCE 

Zamawiający nie  przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających. 

 

VII. PODWYKONAWCY 

Zamawiający żąda, aby Wykonawca w treści formularza oferty wskazał te części zamówienia, których 

wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom – zgodnie z art. 36 ust. 4 Ustawy. 

 

Rozdział II   

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I TERMIN WYKONANIA 

 

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Opis przedmiotu zamówienia: 

Realizacja zadań z obszaru specjalistycznych kursów trenerskich i instruktorskich dla Ministerstwa 

Sportu i Turystyki. 

 

Zamawiający przewiduje, iż przedmiot zamówienia dotyczyć będzie obsługi 9 000 wniosków.  

Zamawiający zastrzega, iż zmianie może ulec ilość wykonanych wniosków w przedziale +/- 20% licząc od 

wartości 9000 wniosków
 
. Wykonawcy nie przysługują roszczenia z tego tytułu.   

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 5 do SIWZ - Szczegółowy Opis 

Przedmiotu Zamówienia  (SOPZ). 

 

Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

80.50.00.00-9 (usługi szkoleniowe) 

mailto:maciej.szreder@msport.gov.pl
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80.52.10.00-2 (usługi opracowania programów szkoleniowych) 

 

II. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 21 

grudnia 2012 r.  

 

III. WARUNKI  DODATKOWE  ( W TYM GWARANCJA). 

Warunki szczegółowe zawarte są w ISTOTNYCH  POSTANOWIENIACH UMOWY, która stanowi załącznik 

nr 2 do SIWZ. 

 

Rozdział III  

WYSOKOŚĆ I ZASADY WNIESIENIA WADIUM 

 

 

I. WYSOKOŚĆ WADIUM  

Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 4 500,00 zł 

(słownie: cztery tysiące pięćset złotych).  

II. FORMA WADIUM 

Wadium może być wniesione w jednej lub kilku z poniższych form: 

1) pieniądzu, 

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

z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 

3) gwarancjach bankowych, 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

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

9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. 

Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 

620). 

 

III. TERMIN I MIEJSCE WNIESIENIA WADIUM 

1. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert określonego w Rozdziale VI, podrozdział 

I pkt 1. 

2. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, ustaloną kwotę należy wpłacić przelewem na rachunek 

bankowy Zamawiającego nr: 57 1130 1017 0000 4000 0220 1755 Banku Gospodarstwa Krajowego, na 

Ministerstwo Sportu i Turystyki Departament Ekonomiczno – Finansowy.  

3. Wadium winno znaleźć się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania 

ofert.  

4. W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach określonych w podrozdziale II, 

kserokopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy dołączyć do oferty, natomiast 
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oryginał gwarancji/poręczenia należy umieścić w ofercie w sposób umożliwiający jego zwrot zgodnie  

z zapisami ustawy. 

5. Wadium powinno być oznaczone w następujący sposób: WADIA – Nr ref.: 14/usł./2012. 

6. Dokument wadium wniesionego w formie gwarancji/poręczenia powinien zawierać klauzulę  

o gwarantowaniu wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie. 

Wadium takie powinno obejmować cały okres związania ofertą, poczynając od daty składania ofert. 

7. Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie (także na przedłużony okres związania ofertą), 

wysokości lub formie skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. 

 

IV. ZWROT WADIUM 

1. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 

najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została 

wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ppkt 4 podrozdziału V Rozdziału III.  

2.  Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium 

niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.  

3. Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie, na pisemny wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed 

upływem terminu składania ofert; 

4. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na 

podstawie ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.  

5. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy 

rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonym o koszty prowadzenia 

rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 

6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie,  

o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, 

lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.  

   

V. UTRATA WADIUM 

Wykonawca, którego oferta została wybrana, traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego  

w sytuacjach, gdy:  

1) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 

2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

3) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

4) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na 

wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń,  

o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to 

z przyczyn nieleżących po jego stronie. 
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Rozdział IV 

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPSOBU 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, którzy spełniają warunki, dotyczące: 

a) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 

b)  Posiadania wiedzy i doświadczenia, wykazując, że w okresie ostatnich trzech lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w 

tym okresie – zrealizowali co najmniej 2 (dwie) usługi polegające na prowadzeniu 

spraw związanych z uzyskiwaniem kwalifikacji zawodowych i wydawaniem 

legitymacji i dyplomów zawodowych. 

c) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia, tj.: co najmniej 2 osobami posiadającymi wykształcenie wyższe 

o kierunku wychowanie fizyczne lub sport oraz uprawnienia trenerskie minimum I klasy. 

Osoby te powinny znać problemy związane ze szkoleniem kadr trenerskich i 

instruktorskich w sporcie i posiadać  umiejętność analizowania dokumentacji z 

przeprowadzonych kursów  trenerskich i instruktorskich pod kątem wydania uprawnień 

zawodowych zgodnie z ustawą o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. /Dz.U.Nr 127, poz. 

857 z późn. zm. oraz rozporządzeniem Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 lutego 2011 r. 

w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania kwalifikacji zawodowych w sporcie 

/Dz.U nr 44, poz. 233/, a także przepisami obowiązującymi przed dniem wejścia w życie 

ww. ustawy  o sporcie. 

d) Sytuacji ekonomicznej i finansowej.  

 

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

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

ogłoszonego w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu. 

 

2. 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). 
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3. 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. 

4. 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. 

5. 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 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 Prawo zamówień publicznych, sporządzone wg wzoru 

stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ; 

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

Prawo zamówień publicznych, sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ; 

3) aktualny odpisu 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 wniosków  

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,  

a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy; 

4) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, usług 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 usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, 

przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że usługi te 

zostały wykonane należycie. Przedmiotowy wykaz musi zawierać informacje o  wykonanych 

usługach, których ilość, wartość i zakres odpowiada  wymaganiom określonym przez 
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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 potwierdzający spełnienie warunków udziału w postępowaniu odnośnie posiadanego 

potencjału, których zakres odpowiada  wymaganiom określonym przez Zamawiającego w 

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

 

Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, osoby, o których 

mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego 

miejsca zamieszkania dotyczące tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8 ustawy, z tymże w 

przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je 

dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, 

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób. 

 

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 albo reprezentowania w 

postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, stosownie do art. 23 ust. 2 

Ustawy; 

3) potwierdzenie wniesienia wadium.  

 

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. 

  



  SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

 

  

 

9 

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 II pkt 1 ppkt 2 - 

7 składa osobno każdy z Wykonawców,  

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

wspólnie,  

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

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 SIWZ i zostać sporządzona wg formularza ofertowego 

stanowiącego Załącznik 1 do SIWZ i wg Szczegółowego Opisu  Przedmiotu Zamówienia 

stanowiącego Załącznik 5 do SIWZ;  

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; 
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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, 

3) materiały nie wymagane 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  SIWZ; 

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: wykonanie zadania pt.: realizację zadań z obszaru specjalistycznych kursów trenerskich i 

instruktorskich dla Ministerstwa Sportu i Turystyki 

 (nazwa zamówienia) 

Nr 14/usł./2012 

Nie otwierać przed dniem ………………. 2012 r., godz. …… 
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Rozdział V  

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY 

 

1. Wykonawca określa maksymalną cenę realizacji zamówienia poprzez podanie w formularzu ofertowym 

(Załącznik nr 1 do SIWZ) maksymalnego kosztu brutto (tj. łącznie z należnym podatkiem od towarów i 

usług) wykonanie zadania - Realizacja zadań z obszaru specjalistycznych kursów trenerskich i 

instruktorskich dla Ministerstwa Sportu i Turystyki uwzględniając wykonanie 9 000 wniosków 

(definicja wniosku patrz załącznik nr 5 do SIWZ).  

2. Obliczenia łącznej ceny ofertowej należy dokonać przy wykorzystaniu tabeli „formularza cenowego”. 

Łączna cena ofertowa będzie sumą iloczynowa wartości jednostkowych wniosków  i ich planowanej 

ilości w okresie trwania umowy – tj. dla  9 000 wniosków.  

3.  Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej SIWZ, powinien w cenie 

ofertowej ująć wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia wraz z podatkiem od 

towarów  i usług, niezbędne do jego prawidłowego i pełnego wykonania. 

4. 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.  

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

stanowiących Załącznik nr 4. do SIWZ. 

6. 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. 

7. 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. 

8. Cena jednostkowa za wniosek podana w ofercie określona przez Wykonawcę nie będzie podlegała 

waloryzacji. 

9. Zamawiający nie przewiduje możliwości rozliczenia z Wykonawcą w innej niż złoty polski walucie.  
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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 06 czerwca  2012 r., do godziny 10:00. 

2. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone zgodnie z art. 84 ust. 2 Ustawy.  

 

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 06 czerwca 2012 r., o godzinie 10:30. 

 

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.  

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. 
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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 następującym kryterium: 

Kryterium wyboru Znaczenie 

Cena oferty 100 % 

 

III. ZASADY OCENY OFERT WEDŁUG USTALONYCH KRYTERIÓW 

1. Ocena ofert dokonywana będzie w kryterium ceny oferty 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 tego kryterium.  

3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, której cena będzie najniższa.  

 

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 kryteria wyboru.  
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Rozdział VIII 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

 

Zamawiający nie żąda od Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

Rozdział IX  

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 

 

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

w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, stanowi Załącznik 3 do niniejszej Specyfikacji.  

 

Działając na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Zamawiający przewiduje możliwość następującej zmiany w 

umowie, która zostanie zawarta w wyniku przeprowadzenia niniejszego postępowania: zmianę osoby 

odpowiedzialnej za realizacje przedmiotowej umowy zarówno po stronie Wykonawcy jak i Zamawiającego w 

przypadku gdyby osoby wskazane w umowie nie mogły by pełnić powierzonego zadania, zmian danych 

teleadresowych  zarówno po stronie Wykonawcy jak i Zamawiającego w przypadku zaistnienia takich zmian, a 

także zmiany dot. banku i rachunku bankowego określonego w § 6 ust. 2 w przypadku kiedy Wykonawca zmieni 

bank i/lub rachunek bankowy, na który Zamawiający będzie przelewał płatności za wykonanie umowy. W 

ostatnim przypadku Wykonawca zobowiązany jest pisemnie poinformować Zamawiającego o przedmiotowej 

zmianie w terminie umożliwiającym dokonanie prawidłowych przelewów. 

Ponadto  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. 



  SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

 

  

 

15 

 

Rozdział X  

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 

 

Wykonawcom, a także innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może 

doznać uszczerbku, w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy, przysługują środki ochrony 

prawnej, o których mowa w Dziale VI ustawy. 

 

Rozdział XI 

FORMALNOŚCI PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 

 

WARUNKI ZAWARCIA UMOWY 

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

w zawiadomieniu o wyborze oferty. 

2. Umowa zostanie zawarta w terminie określonym w art. 94 Ustawy. 

3. 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  

4. Umowa regulująca współpracę Wykonawców składających wspólnie ofertę powinna określać m.in.: 

a) podmioty składające ofertę; 

b) cel gospodarczy, dla którego została zawarta umowa; 

c) zasady reprezentacji i prowadzenia spraw; 

d) oznaczenie czasu trwania umowy (wymaga się, aby czas trwania umowy był nie krótszy niż okres 

realizacji zamówienia oraz okres gwarancji i/lub rękojmi). 

Umowa nie może być umową przedwstępną ani umową zawartą pod warunkiem zawieszającym.
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Załącznik 1 do SIWZ 

Formularz oferty 

Do: 

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

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

(nazwa i adres Zamawiającego) 

Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego, na realizację zadań z obszaru specjalistycznych kursów trenerskich i instruktorskich dla 

Ministerstwa Sportu i Turystyki 

 

numer referencyjny: 14/usł./2012 

my niżej podpisani: 

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

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

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

działając w imieniu i na rzecz: 

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

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

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

 (nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców); w przypadku składania oferty przez podmioty 

występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich podmiotów składających wspólna 

ofertę) 

1. OŚWIADCZAMY, że naszym pełnomocnikiem dla potrzeb niniejszego zamówienia jest: 

___________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę) 

2. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Istotnych 

Warunków Zamówienia. 

3. OŚWIADCZAMY, że zapoznałem się i bezwarunkowo akceptuję Szczegółowy Opis Przedmiotu 

Zamówienia. Przedmiotowe zamówienia zrealizuję zgodnie  z ww. opisem i w spośób przez niego 

okreslony.  

4. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i uznajemy 

się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania. 

5. OŚWIADCZAMY, że jesteśmy/nie jesteśmy podatnikiem VAT o numerze __________ 

zarejestrowanym w ___________ (podać kraj) i przez cały czas trwania umowy będziemy  się 

posługiwać podanym wyżej numerem. Podmiotem uprawnionym do wystawienia faktur przez cały czas 

trwania umowy jest …. (w przypadku wykonawców wspólnie składający ofertę). 

6. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę  brutto ___________ zł (słownie złotych 

___________________________________________________________) wyliczoną w następujący 

sposób:  
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Nazwa 

przedmiotu 

zamówienia 

(typ i producent) 

 

Cena 

jednostkowa 

brutto zł 

 

Ilość 

 

Łączna cena brutto 

(z VAT) zł 

(iloczyn kolumny 3 i 4) 

 

2 3 4 7 

Wniosek  9 000  

 

Podania przez Wykonawcę w ofercie innej ilości wniosków niż 9 000  skutkować będzie odrzuceniem 

oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 – Zamawiający uzna, iż Wykonawca nie oferuje przedmiotu 

zamówienia w  zakresie wymaganym w SIWZ.  

Zamawiający zastrzega, a Wykonawca akceptuje, iż zmianie może ulec ilość wykonanych wniosków w przedziale 

+/- 20% licząc od wartości 9 000 wniosków
 
. Wykonawcy nie przysługują roszczenia z tego tytułu.   

7. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania zamówienia w terminie określonym przez Zamawiającego w 

SWIZ.   

8. OŚWIADCZAMY, że oferowane przez nas warunki gwarancji są nie gorsze od określonych przez 

Zamawiającego. 

9. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia. 

10. UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia, tj. przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.  

11. ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY sami / przy udziale Podwykonawców. Podwykonawcom zostaną 

powierzone do wykonania następujące zakresy zamówienia: 

                                 a) .....................................................................................................................................   

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

(opis zamówienia zlecanego podwykonawcy) 

                                           b) .....................................................................................................................................   

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

(opis zamówienia zlecanego podwykonawcy)  

12.     OŚWIADCZAMY, że niniejsza oferta jest jawna i nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, za wyjątkiem 

informacji zawartych na stronach ….. . 

13.   OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z Istotnymi Postanowieniami Umowy, określonymi 

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej 

oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

14.         WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować  do:  

Imię i nazwisko ………………………………. 

Adres: …………………………………………. 

Telefon: ……………………………………….. 
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Fax: ……………………………………………. 

Adres e-mail: ………………………………….. 

15.  OFERTĘ niniejszą składamy na _________ kolejno ponumerowanych stronach, zgodnie  

z następującym spisem treści: 

1) ........................................... 

2) .......................................... 

__________________ dnia __ __ 2012 roku 

(pieczęć i podpis Wykonawcy) 
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Załącznik 2 do SIWZ 

Postępowanie znak: 14/usł./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: 

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

prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

2. posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie (w zakresie określonym przez Zamawiającego w 

SIWZ); 

3. dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym (w zakresie określonym przez 

Zamawiającego w SIWZ); 

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

 

 

 

                ____________________________________ 

                    podpis osoby  upoważnionej  do reprezentowania firmy 

 

   , dnia   .  ._______r. 
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Załącznik 3 do SIWZ 

Postępowanie znak: 14/usł./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 

realizację zadań z obszaru specjalistycznych kursów trenerskich i instruktorskich dla Ministerstwa 

Sportu i Turystyki, oświadczamy, że nie istnieją podstawy do wykluczenia nas z postępowania z powodu 

niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.  Prawo zamówień 

publicznych  (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.). 

 

 

 

 

 

             ____________________________________ 

                    podpis osoby  upoważnionej  do reprezentowania firmy 

 

 

   , dnia   .  . _______r. 
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Załącznik 4 do SIWZ 

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY (USŁUGA) 

 

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

 

Skarbem Państwa - Ministrem Sportu i Turystyki, którego obsługę zapewnia Ministerstwo Sportu i Turystyki 

NIP: 526-28-73-602, REGON: 140217142 z siedzibą przy ul. Senatorskiej 14, 00-921 Warszawa,   

reprezentowanym przy zawieraniu niniejszej umowy przez:………………………………….., 

zwanym dalej „Zamawiającym”,  

 

a 

………………………………………………………………………………………….. 

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

reprezentowanym przez: 

………………………………………………, 

zwanym dalej „Wykonawcą”,  

 

zwani dalej razem „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: 

 

§ 1. 

Wykonawca będzie wykonywał Umowę na zasadach i warunkach ustalonych w Umowie, której integralną część 

stanowią nw. Załączniki: 

 Załącznik nr 1: Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ); 

Załącznik nr 2: wzór Protokołu Odbioru.  

 

§ 2. 

Przedmiotem umowy jest obsługa wniosków o zatwierdzenie kursów instruktora lub trenera sportu oraz 

wniosków o wydanie dokumentów stwierdzających posiadanie tytułów zawodowych w sporcie w sposób 

opisany w załącznik nr 1 do umowy - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ). 

 

§ 3. 

Przedmiot umowy będzie realizowany w cyklach miesięcznych, na podstawie odrębnych pisemnych zleceń 

Zamawiającego, od dnia zawarcia umowy do dnia 21 grudnia 2012 r. lub do wyczerpania kwoty, o której mowa 

w § 7 ust. 1.   
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§ 4. 

1. Wraz ze zleceniem obejmującym realizację danej części przedmiotu umowy, Zamawiający przekaże 

Wykonawcy dokumenty niezbędne do realizacji zalecenia tj. kopie wniosków o zatwierdzenie kursów oraz 

oryginały wniosków o wydanie dokumentów potwierdzających uzyskanie kwalifikacji zawodowych. 

2. Wykonanie każdego zlecenia będzie podlegało akceptacji, zgodnie z procedurą określoną w  § 8. 

3. Wykonawca, w terminie przewidzianym dla danego zlecenia, przekaże Zamawiającemu dokument będący 

realizacją danego zlecenia.  

 

             § 5. 

1. Po zakończeniu umowy Wykonawca sporządzi sprawozdanie z realizacji przedmiotu umowy , które 

przedłoży Zamawiającemu w terminie 30 dni od dnia zakończenia umowy. 

2. Na wniosek Zamawiającego, Wykonawca w terminie 7 dni udzieli Zamawiającemu wszelkich 

dodatkowych informacji i przedłoży dokumenty dotyczące realizacji lub rozliczenia Umowy. 

 

§ 6. 

1. Wykonawca zobowiązuje się do należytego wykonania przedmiotu Umowy, jego rzetelnego rozliczenia  

oraz zapewnienia odpowiednich warunków do jego realizacji. 

2. Prawa i obowiązki stron niniejszej Umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie. 

3. W ramach realizacji Umowy Wykonawca może powierzyć w części wykonanie usług, określonych w § 2, 

osobom trzecim wyłącznie za zgodą Zamawiającego wyrażoną w formie pisemnej. 

 

           § 7. 

1. Strony uzgadniają, że łączna wartość brutto wszystkich zleceń będących przedmiotem umowy nie może 

przekroczyć łącznie kwoty ………………………….. (słownie: ……………………………………..) 

złotych brutto („Wynagrodzenie maksymalne”). 

2.  Cena jednostkowa za obsługę jednego wniosku wynosi …………….. (słownie: 

……………………………………..) złotych brutto. 

3.    Cena jednostkowa o której mowa w ust. 2  jest stała i nie podlega waloryzacji.  

4. Wynagrodzenie  będzie płatne dla każdego zlecenia odrębnie, na kwotę określoną w danym zleceniu 

ustaloną na podstawie ilości obsłużonych wniosków w danym miesiącu, po dokonaniu odbioru prac 

zgodnie z procedurą opisaną w § 8  niniejszej Umowy. 

5. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany w treści faktury VAT 

wystawionej przez Wykonawcę w terminie 14 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo 

wystawionej faktury VAT.  

6. Podstawą wystawienia faktury VAT jest Protokół Odbioru sporządzony przez Strony zgodnie z § 8. Fakturę 

VAT należy doręczyć Zamawiającemu na adres:  

Ministerstwo Sportu i Turystyki 

Departament Rozwoju i Promocji Sportu 

00-082 Warszawa 
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ul. Senatorska 12 

7. Dniem zapłaty wynagrodzenia jest dzień wydania dyspozycji przelewu z rachunku bankowego 

Zamawiającego. 

 

§ 8  

1. W terminie 3 dni od dnia upływu terminu realizacji danego zlecenia  

Strony sporządzą protokół odbioru zlecenia, według wzoru stanowiącego załącznik do Umowy.  

2. Protokół odbioru Zamawiający podpisuje: 

a) bez zastrzeżeń lub 

b) z zastrzeżeniami. 

3. Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 2 pkt b, Zamawiający zgłosi w protokole, jeżeli stwierdzi, że zlecenie 

wykonano w sposób niezgodny z umówionym przez Strony. Zamawiający określi treść tych zastrzeżeń,  

a także sposób odniesienia się do nich przez Wykonawcę, tj. złożenie pisemnych wyjaśnień lub 

uwzględnienia zgłoszonych zastrzeżeń. 

4. W razie zgłoszenia zastrzeżeń, Zamawiający pisemnie wyznaczy Wykonawcy stosowny termin, nie 

dłuższy jednak niż 5 dni w celu usunięcia stwierdzonych protokołem wad danego zlecenia. Na taki 

wypadek, Wykonawca zobowiązuje się usunąć wady w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, bez 

osobnego wynagrodzenia z tego tytułu. 

5. Wraz z bezskutecznym upływem terminu wyznaczonego na podstawie ust. 4,  

Zamawiający może od umowy odstąpić i żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 

określonej w §  9 ust. 2 Umowy. 

6. Jeżeli Zamawiający, mimo zastrzeżeń zgłoszonych w protokole, przyjmie wadliwe zlecenie, wówczas 

wynagrodzenie podlega obniżeniu proporcjonalnie do zakresu wadliwości zlecenia. Niezależnie od 

obniżenia wynagrodzenia Zamawiającemu przysługuje kara umowna, w wysokości określonej w § 9 ust. 2 

Umowy. 

7. Po dokonaniu stosownych zmian, wyjaśnień i uzupełnień, wykonanie danego zlecenia ponownej weryfikacji 

przez Zamawiającego, z zachowaniem odpowiednio procedury określonej w niniejszym paragrafie. 

8. Wzór protokołu odbioru stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej Umowy. 

 

§ 9. 

1. W przypadku niewykonania zlecenia, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty Zleceniodawcy kary 

umownej w wysokości 10% wartości Wynagrodzenia maksymalnego.  

2. W przypadku stwierdzonych w protokole zastrzeżeń do sposobu  wykonania  zadania, Wykonawca zapłaci 

Zleceniodawcy karę umowną w wysokości 2500 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych brutto 0/100) za 

każdy przypadek  naruszenia określony w protokole odbioru.  

3. W przypadku opóźnienia w realizacji każdego zlecenia Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty 

kary umownej w wysokości 100 zł (słownie: sto złotych brutto 0/100) , za każdy rozpoczęty dzień 

opóźnienia.  

4.  Zleceniodawca może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego zastrzeżone na 

jego rzecz kary umowne. 
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5. Strony uzgadniają, że w razie naliczenia przez Zleceniodawcę kar umownych, Zleceniodawca potrąci  

z wynagrodzenia należnego Wykonawcy kwotę stanowiącą równowartość kar umownych  i tak 

pomniejszone wynagrodzenie wypłaci Wykonawcy. 

 

                                                            § 10. 

1. Zamawiający, jako administrator danych osobowych, powierza Wykonawcy przetwarzanie danych 

osobowych osób, które nabyły kwalifikacje do wykonywania zawodu instruktora, trenera lub menedżera 

sportu oraz instruktora rekreacji ruchowej w celu realizacji przedmiotu umowy oraz wyłącznie w zakresie 

zgodnym z niniejszą Umową. 

2. Wykonawca oświadcza, że przed rozpoczęciem przetwarzania danych podejmie środki techniczne 

i organizacyjne mające na celu zabezpieczenie powierzonych danych osobowych, wymagane przepisami 

prawa, w tym wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  

z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków 

technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące 

do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, Poz. 1024). 

3. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując umowę będzie przestrzegał przepisów ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926, z zm.) oraz 

przepisów wykonawczych. 

 

§ 11. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli i nadzoru nad realizacją Umowy  

oraz na każde żądanie wglądu w dokumenty księgowe Wykonawcy w części obejmującej realizację Umowy. 

 

§ 12. 

1.  Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku 

gdy : 

1) Wykonawca nie przystąpił do wykonywania Umowy w terminie 20 dni od dnia jej zawarcia, 

2) Wykonawca pomimo pisemnego wezwania przez Zamawiającego, określającego odpowiedni 

termin usunięcia stwierdzonych naruszeń, nie krótszy jednak niż 5 dni robocze, nie wykonuje 

Umowy zgodnie z warunkami umownymi lub w rażący sposób zaniedbuje lub narusza 

zobowiązania umowne, 

3) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpiło zajęcie majątku Wykonawcy lub 

znacznej jego części, 

4) Wykonawca przystąpił do likwidacji swojej firmy, z wyjątkiem likwidacji przeprowadzanej w celu 

przekształcenia lub restrukturyzacji, 

5) Wykonawca powierzył wykonanie Umowy lub jej części jakiejkolwiek osobie trzeciej bez zgody 

Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej, 

6) nastąpiła niedopuszczalna zmiana składu Wykonawców, którzy wspólnie ubiegali się o udzielenie 

zamówienia i wspólnie je uzyskali, 
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2. Prawo odstąpienia, o którym mowa w ust. 1 wykonuje się przez złożenie Wykonawcy pisemnego 

oświadczenia zawierającego powody odstąpienia od umowy, w terminie 15 dni  

od powzięcia przez Zamawiającego informacji o przyczynach uzasadniających skorzystanie  

z prawa odstąpienia. 

3.        Wykonawca może odstąpić od Umowy w następujących przypadkach: 

1) Zamawiający opóźnia się z wypłatą Wykonawcy wynagrodzenia powyżej 90 dni od dnia 

wymagalności, pomimo spełnienia przez Wykonawcę wszystkich zobowiązań obligujących 

Zamawiającego do zapłaty wynagrodzenia, , 

2) Zamawiający powiadomił pisemnie Wykonawcę, że nie będzie mógł pokryć zobowiązań 

finansowych wynikających z Umowy.  

4. W razie odstąpienia od Umowy, Strony w terminie 7 dni od daty odstąpienia sporządzą protokół 

inwentaryzacji wykonanych, a nieuregulowanych finansowo prac lub zadań. Protokół inwentaryzacji 

będzie stanowić podstawę do ostatecznego rozliczenia Umowy.  

 

§ 13. 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania niniejszej Umowy, z zachowaniem miesięcznego 

okresu wypowiedzenia, w przypadku gdy zmiana obecnie obowiązujących przepisów prawa 

spowodowałoby, że wykonywanie przedmiotu umowy stanie się niecelowe. 

2. Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie z tytułu rozwiązania Umowy w sytuacji określonej w ust. 

1. 

 

              § 14. 

1. Ministerstwo Sportu i Turystyki z siedzibą w Warszawie, przy ul. Senatorskiej 14,  

NIP 5262873602, REGON 140217142, zwane dalej „Ministerstwem”, zapewnia obsługę Ministra 

zgodnie z § 1 załącznika do Zarządzenia Nr 90 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2010 r. w 

sprawie nadania statutu Ministerstwu Sportu i Turystyki (M. P. Nr 92, poz. 1065). 

2. Ze strony Zamawiającego osobami uprawnionymi do nadzoru nad realizacją Umowy są: Pan Cezary 

Grzanka – Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju i Promocji Sportu i Pan Marcin Brachfogel – 

specjalista w Departamencie Rozwoju i Promocji Sportu. 

3. Ze strony Wykonawcy osobą uprawnioną do nadzoru nad prawidłowością realizacji Umowy 

jest…………………………………………………………….. 

4. Każda ze Stron ma prawo do zmiany osób wymienionych w ust. 2 i 3 za uprzednim pisemnym 

powiadomieniem drugiej Strony. 

5. Zmiana osób nadzorujących umowę nie stanowi zmiany umowy. 

 

§ 15. 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy, pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnych aneksów do 

umowy. Propozycja każdej zmiany musi być zgodna z ustawą Pzp  i zgłoszona nie później niż w terminie 7 dni 

przed jej planowanym wprowadzeniem.  
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§ 16. 

Właściwym dla rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej Umowy jest sąd powszechny 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 17. 

1. Wszelkie zawiadomienia, zapytania lub informacje odnoszące się lub wynikające  

z wykonywania Umowy, wymagają formy pisemnej.  

2. Pisma Zamawiającego i Wykonawcy zawierać muszą tytuł Umowy i jej numer referencyjny oraz muszą 

być wysyłane pocztą lub doręczone osobiście.  

3. Wyjątkowo dopuszcza się porozumiewanie się Zamawiającego i Wykonawcy za pomocą poczty 

elektronicznej lub faksu. Za datę otrzymania korespondencji Zamawiający i Wykonawca uznają dzień 

jej doręczenia elektronicznie lub faksem, jeżeli jego treść zostanie niezwłocznie potwierdzona na 

piśmie. 

4. Korespondencję należy kierować na wskazane adresy: 

Dla Zamawiającego 

Adres:   Departament Rozwoju i Promocji Sportu, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Warszawa, 

00-082, ul. Senatorska 14,  

Telefon: + 48 22 244 31 31,  

Fax: + 48 22 244 32 00 

e-mail: marcin.brachfogel@msit.gov.pl,  

Dla Wykonawcy: 

Adres:   ……………………………………………. 

Telefon: …………………………………………… 

Fax: …………………………………………… 

e-mail: …………………………………………… 

 

§ 18. 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie znajdują w szczególności przepisy Kodeksu 

cywilnego oraz ustawy Pzp. 

 

§ 19. 

Umowę sporządzono w języku polskim w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach  z czego trzy egzemplarze 

otrzymuje Zamawiający, a dwa Wykonawca. 

 

Wykonawca:                                                   Zamawiający: 

 

 

 

mailto:marcin.brachfogel@msit.gov.pl
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Załącznik nr 2 do Umowy 

PROTOKÓŁ ODBIORU  

w zakresie ………………………….. 

 

I. Data: …………………. 

 

  

          Numer Umowy: …………………………………………………. 

               Nazwa i adres Wykonawcy : ……………………………………………………… 

 

II. Potwierdzam, iż dokonano odbioru ............................................................................................ ................ 

zakupionego w ramach Umowy Nr ………………………………………...  

Przedmiot dostawy jest zgodny z Opisem Przedmiotu Zamówienia/Ofertą przedmiotowej Umowy. 

 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 Kompletność wykonania*: 

1. TAK 

2. NIE – uwagi / zastrzeżenia: 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

III. Przekazanie dokumentu gwarancyjnego**. 

1. TAK 

2. NIE – uwagi / zastrzeżenia: 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

IV. Proces dostawy zakończono w dniu: ……………. (data) 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

V. Końcowy wynik przyjęcia*: 

1. Pozytywny 

2. Negatywny – uwagi / zastrzeżenia: 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 
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__________________________    ___________________________ 

 [Imię i Nazwisko      [Imię i Nazwisko  

Stanowisko osoby upoważnionej     Stanowisko osoby upoważnionej 

do podpisu w imieniu Zamawiającego]   do podpisu w imieniu Wykonawcy] 

 

 

___________________________    ___________________________ 

[Data]        [Data] 

 

 

 

 

*   - Niepotrzebne skreślić 

** - Zgodnie z umową o ile jest wymagany  
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Załącznik nr 5 do SIWZ 

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) 

 

I. Cel zadania 

Opiniowanie i przechowywanie dokumentacji dotyczącej prowadzonych i zakończonych kursów instruktorów i 

trenerów, prowadzenie prac związanych z przygotowaniem do druku i wydania dokumentów stwierdzających 

posiadanie tytułów zawodowych w sporcie oraz dystrybucja tych dokumentów. 

 

II. Przedmiot zamówienia 

 

Zamawiający przewiduje, iż przedmiot zamówienia dotyczyć będzie obsługi 9 000 wniosków.  

Zamawiający zastrzega, iż zmianie może ulec ilość wykonanych wniosków w przedziale +/- 20% licząc od 

wartości 9000 wniosków
 
. Wykonawcy nie przysługują roszczenia z tego tytułu.   

 

Przedmiotem usługi jest obsługa wniosków, która polega na wykonaniu czynności określonych w pkt. 1 -14. 

Pod pojęciem wniosku należy rozumieć następujące czynności jakie realizuje Wykonawca przy obsłudze 

każdego wniosku otrzymanego od Zamawiającego, są to: 

1) Sporządzanie pisemnych opinii do harmonogramów kursów instruktorów sportu i trenerów stanowiących 

załączniki do wniosków o zatwierdzenie kursów, przekazywanych przez Departament Rozwoju i Promocji 

Sportu MSiT. 

2) Gromadzenie przekazywanych przez Departament Rozwoju i Promocji Sportu MSiT kopii decyzji 

wyrażających zgodę na organizację kursów instruktorów sportu i trenerów, wykazów kadry wykładowców 

przy współpracy z którą poszczególne podmioty będą prowadzić szkolenia oraz bazowych programów 

kształcenia instruktorów spotu i trenerów w poszczególnych sportach celem wykorzystania przy sporządzaniu 

opinii, o których mowa w pkt. 1. 

3) Nadawanie numerów kursów instruktorów sportu i trenerów oraz prowadzenie ewidencji kursów. 

4) Gromadzenie i przechowywanie przekazywanych przez Departament Rozwoju i Promocji Sportu MSiT kopii 

pism zatwierdzających poszczególne kursy wraz z dołączoną do nich dokumentacją tj. harmonogramami zajęć 

dydaktycznych i listą uczestników kursów. 

5) Dołączanie do dokumentacji kursów wymienionej w pkt. 4 aktualnych list uczestników kursów i 

zaktualizowanych harmonogramów zajęć dydaktycznych, przekazywanych przez Departament Rozwoju i 

Promocji Sportu MSiT. 

6) Weryfikowanie wniosków organizatorów kursów oraz wniosków osób indywidualnych o wydanie 

dokumentów stwierdzających posiadanie kwalifikacji zawodowych w sporcie, przekazywanych przez 

Departament Rozwoju i Promocji Sportu MSiT oraz analiza dołączonej do nich dokumentacji pod kątem 

zgodności z wymogami określonymi w art. 41 ust. 3 – 6 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie ( Dz.U. 

Nr 127, poz. 857 z poźn.zm. ) oraz zgodności listy uczestników kursu z listą absolwentów. 

7) Sporządzanie pisemnych opinii po zakończeniu czynności wymienionych w pkt. 6 i przekazywanie opinii do 

Departamentu Rozwoju i Promocji Sportu MSiT. 
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8) Gromadzenie i przechowywanie wniosków, o których mowa w pkt. 6 oraz dołączonej do nich dokumentacji 

rozliczeniowej kursów. 

9) Opiniowanie wniosków o wydanie duplikatów dokumentów stwierdzających posiadanie tytułów zawodowych 

w sporcie i w kulturze fizycznej – legitymacji instruktora sportu, instruktora rekreacji ruchowej, dyplomów 

trenerskich i dyplomów menedżera sportu. 

10) Nadawanie absolwentom poszczególnych kursów, po pozytywnej weryfikacji o której mowa w pkt. 6, 

numerów dokumentów stwierdzających posiadanie tytułów zawodowych w sporcie oraz wprowadzanie tych 

numerów, nazw dyscyplin sportu, nazwisk absolwentów, ich danych osobowych ( data i miejsce urodzenia, 

adres zamieszkania ) do centralnego rejestru uprawnień zawodowych w kulturze fizycznej. 

11) Przygotowywanie wydruków z centralnego rejestru uprawnień zawodowych w kulturze fizycznej i ich 

przekazywanie do drukarni wykonującej druk dokumentów, wskazanej przez Departament Rozwoju i 

Promocji Sportu MSiT. 

12)  Dystrybucja dokumentów stwierdzających posiadanie tytułów zawodowych w sporcie, przekazanych przez 

Departament Rozwoju i Promocji Sportu MSiT do organizatorów kursów, uczestników kursów uprawnionych 

do otrzymania ww. dokumentów oraz do osób prywatnych, które wystąpiły o duplikat dokumentu 

stwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego w sporcie. 

13) Prowadzenie centralnego rejestru uprawnień zawodowych w kulturze fizycznej. 

14) Przechowywanie dokumentacji archiwalnej dotyczącej prowadzonych i zakończonych kursów instruktorów 

sportu, rekreacji ruchowej, trenerów i menedżerów sportu. 

 

III. Sposób realizacji  

Wykonawca będzie realizował wnioski wymienione w pkt. 1 według kolejności wpływu o Zamawiającego przez 

czas obowiązywania umowy. 
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Załącznik nr 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 … usług o wartości  co najmniej ............... PLN brutto odpowiadającą swoim rodzajem i wartością 

przedmiotowi zamówienia. 

 

Nazwa 

zamówienia  

Nazwa i 

adres 

Odbiorcy 

Wartość 

zamówienia 

Rodzaj i zakres 

zamówienia  

(usługi) 

Czas realizacji 

Od  

 

Do: 

 

1 2 3 4 5 6 

 

 

 

     

 

 

     

      

 

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

wykazane dostawy zostały wykonane należycie. 

 

 

 

__________________, dnia __ __ 2012 roku 

(pieczęć i podpis Wykonawcy) 
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Załącznik nr 7 do SIWZ 

Składając wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w przetargu ograniczonym na: realizację 

zadań z obszaru specjalistycznych kursów trenerskich i instruktorskich dla Ministerstwa Sportu  

i Turystyki, oświadczamy, że do realizacji niniejszego zamówienia przewidujemy skierować następujące osoby: 

 

Osoba wskazana przez Wykonawcę (należy podać imię i nazwisko oraz funkcję) 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 oraz podać wymagane daty w celu potwierdzenia posiadania stosownego doświadczenia 

 w określonym przedziel czasowym) Wykonawca musi podać podstawę do dysponowania tymi osobami
1
 

Imię i nazwisko 

osoby  

Wymagane 

kwalifikacje, 

wykształcenie 

Nazwa i Miejsce 

zamieszczenia 

publikacji  

(nazwa)  

Rodzaj i zakres, nazwa 

Tytuł publikacji   

 

Podstawa do 

dysponowani 

wymieniona osobą  

1 2 3 4 7 

 

…………………… 

 

    

 

…………………… 

 

    

 

 

 

 

__________________, dnia __ __ 2012 roku 

(pieczęć i podpis Wykonawcy) 

                                                           
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. 


