
Załącznik  nr  1 do SIWZ 
                                                                             

                       FORMULARZ OFERTOWY
POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 

o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych:

Dane dotyczące Wykonawcy:
Nazwa/Imię i nazwisko: ..............................................................................................................

Siedziba/m-ce zam.: .....................................kod..................ul....................................................

Województwo: ............................................................................................................................

Nr telefonu/fax: ...........................................................................................................................

http:// .................................................... e-mail: ..........................................................................

Nr NIP: ..........................................................Nr REGON: ..........................................................

Bank i nr konta: ........................................................................................................................

Osoba upoważniona do kontaktów:.................................................................tel. ......................

Dane dotyczące Zamawiającego:

Nazwa: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
Siedziba: 19-300 Ełk, ul. Piłsudskiego 5

Zobowiązania Wykonawcy:
Odpowiadając na ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na 
usługę szkolenia p.n. „Blacharz - Dekarz”   dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku, 
oferujemy wykonanie usługi w zakresie szkolenia, zgodnie z wymogami zawartymi  w SIWZ za cenę:

Wartość oferty brutto : ............................................ PLN, słownie: ...............................................
...................................................................................................................................................................
w tym należny podatek VAT  .......................PLN, słownie: .....................................................................
....................................................................................................................................................................
Wartość oferty w przeliczeniu na 1 uczestnika szkolenia ……………….………PLN, 

Słownie :.................…………………………………………………………………………………….. 

  

1. Termin realizacji zamówienia: do 30.09.2012  od daty zawarcia umowy.

2. Oświadczamy,  że  zapoznaliśmy  się  ze  Specyfikacją  Istotnych  Warunków 
Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do 
właściwego wykonania zamówienia.



3. Oświadczamy,  że  uważamy  się  za  związanych  niniejszą  ofertą  na  czas 
wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

4. Oświadczamy, że zawarte w siwz, istotne postanowienia umowy zastały przez nas    
         zaakceptowane    i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty, do zawarcia umowy 
         na wyżej wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

5.  Zamówienie wykonamy sami / wykonanie następujących części zamówienia powierzymy 
podwykonawcom: 
……………………………………………………………………………………………*).

6. Ofertę niniejszą składamy na zapisanych ........... kolejno ponumerowanych i podpisanych, stronach.

7. Załącznikami do niniejszej oferty są:

1) 
2)
3)
4)
5)
6)

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

Oświadczamy, że na stronach ............................................ oferty są zawarte informacje, które stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą 
być one ogólnie udostępniane przez Zamawiającego.

*) niepotrzebne skreślić

……................., dnia  ……………

   ............................................................
(podpisy osób uprawnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)



Załącznik nr 2 do SIWZ 

KOSZTORYS OFERTOWY 

Liczba godzin ogółem: ......... godzin
      

CAŁKOWITY KOSZT SZKOLENA  ...................................................................................................................

CAŁKOWITY KOSZT SZKOLENA 1 osoby ......................................................................................................

ZESTAWIENIE KOSZTÓW

Lp. Wyszczególnienie Liczba godzin Stawka Ogółem

I Koszty personelu i obsługi

1 Wykładowcy (teoria)

2 Wykładowcy (praktyka)

3 Egzaminatorzy

4 Kierownik kursu

5 Sekretarz

6 Obsługa (sprzątaczka, portier)

7 Inne:

Razem:

II Koszty sprzętu i urządzeń

1 Amortyzacja sprzętu, koszty 
eksploatacji

2 Materiały wykorzystywane 
w trakcie szkoleń

3 Inne:  (catering)

Razem:



III Koszty administracyjno - 
techniczne

1 Dzierżawa pomieszczeń

2 Energia, ogrzewanie, woda

3 Materiały szkoleniowe wydane 
kursantom

4 Zysk 

Razem:

Koszty całkowite (I, II, III)

.................. dnia .............  
                                                                                                        ..........................................................   

                  (podpisy osób uprawnionych do składania
                    oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)



Załącznik nr 3 do SIWZ

Oświadczenie   Wykonawcy
wynikające z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

w związku z art. 44 ustawy

Nazwa Wykonawcy: 
…………………………………………………………………………………………..

Adres Wykonawcy: ……………………………………………………………………………

Oświadczam, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone
 w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

Jednocześnie stwierdzam, iż świadom(a) jestem odpowiedzialności karnej za 
składanie fałszywych oświadczeń.

………., dnia ……………………… ………………………………………………………… 
                      (podpis osoby upoważnionej 
                  do reprezentowania Wykonawcy)



Załącznik nr 4 do SIWZ

Oświadczenie   Wykonawcy
o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

Nazwa Wykonawcy: 
…………………………………………………………………………………………..

Adres Wykonawcy: ……………………………………………………………………………

Oświadczam, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania w okolicznościach,  o 
których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

Jednocześnie stwierdzam, iż świadom(a) jestem odpowiedzialności karnej za 
składanie fałszywych oświadczeń.

…………………., dnia ……………………                    ……………………… 
                      (podpis osoby upoważnionej 
                  do reprezentowania Wykonawcy)



Załącznik nr 5 do SIWZ

Wykaz usług szkoleniowych 

wykonanych w ostatnich trzech latach, licząc od dnia upływu terminu składania ofert, 
w przeliczeniu na osoby, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,  
odpowiadających swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia. 

Oświadczam, że przeszkoliłem w ostatnich trzech latach, licząc od dnia upływu terminu składania 
ofert,.   ……..  osób  z  zakresie  odpowiadającym  przedmiotowi  zamówienia  lub  podobnym,  które 
uzyskały stosowne zaświadczenia o ukończeniu szkolenia: 

Lp. Temat szkolenia Ilość osób 
przeszkolonych 

W  przypadku  szkoleń 
zlecanych prosimy        o 
podanie Zleceniodawcy 

Czas  realizacji  szkolenia 
(od dnia ....do dnia ……)
Ilość godzin szkolenia

1.

2.

3.

4.

5.

.................. dnia .............  
                                                                       ..........................................................   

(podpisy osób uprawnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)



Załącznik nr 6 do SIWZ

WYKAZ OSÓB WYKONUJĄCYCH ZAMÓWIENIE

Lp.

Imię i nazwisko

Dane dotyczące 
wymaganych 
kwalifikacji 

niezbędnych do 
wykonania 
zamówienia

Zakres wykonywanych 
czynności przy realizacji 

zamówienia
Podstawa do dysponowania osobą

Oświadczam, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia 
przewidziane prawem.  

    

.................. dnia .............  
                                                                     ..........................................................   

(podpisy osób uprawnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

Załącznik nr 7 do SIWZ



WYKAZ BAZY SPRZĘTOWEJ

1. Sala wykładowa  powierzchnia .....................................................m2
2. Liczba stanowisk pracy słuchacza

(stolik, krzesło,) .................................................................................
............................................................................................................

3. Zaplecze socjalne i sanitarne .............................................................
............................................................................................................

4. Wykaz bazy techniczno – dydaktycznej: 

Lp. Nazwa  sprzętu,  maszyn, 
urządzeń

Ilość Forma własności
(np. dzierżawiony, własny, wypożyczony)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

*W przypadku sprzętu, maszyn, urządzeń,  czy pomieszczeń do przeprowadzenia zajęć, gdzie forma prawna jest 
inna  niż  własna,   ależy  dołączyć  przedwstępną  umowę  lub  pismo  o  zapewnieniu   wypożyczenia  dzierżawy, 
wynajmu, itp.

Oświadczam, że zajęcia teoretyczne obowiązujące na kursie, będą organizowane w 
………………………………………………………………………………………………………………………
                                                                                                       (miejsce szkolenia) 

    Zajęcia praktyczne obowiązujące na kursie będą organizowane w …........................................
………………………...................…………………….
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………….

                                                                                                        (miejsce szkolenia)
w przypadku zajęć praktycznych należy dołączyć umowę na organizację zajęć z pracodawcą.        

...........................dn. ................                                                         ....................................
                                                                                                                                                       Podpis osoby/osób uprawnionych do składania 
                                                                                                                                                               oświadczeń woli w imieniu wykonawcy



Załącznik  nr  8 do SIWZ
                                                                           

PROGRAM SZKOLENIA

1. Nazwa i zakres szkolenia. 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

2. Czas trwania i sposób organizacji szkolenia:
a) czas trwania szkolenia:
    zajęcia teoretyczne …………….godzin 
    zajęcia praktyczne …………….godzin
    ogółem ………………godzin 
b) sposób organizacji szkolenia : 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

3. Wymagania wstępne dla uczestników szkolenia:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

4. Cel szkolenia:

�  Przyuczenie do zawodu
�  Przekwalifikowanie
�  Doskonalenia zawodowe
�  Przygotowanie do egzaminu
�  Inny cel, jaki ? 
   ……………………………………………………………………………………………
…

5. Plan nauczania określający tematy zajęć edukacyjnych oraz ich wymiar, z 
uwzględnieniem w miarę potrzeby, części teoretycznej i praktycznej : 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………



…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………

6. Treść szkolenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych :
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

7. Wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

8. Sposób sprawdzenia efektów szkolenia:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………



…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

9. Nadzór wewnętrzny służący podnoszeniu jakości prowadzonego szkolenia sprawować 
   będzie:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………

    ............................dn. .......................                                      ...................................................
                                                                                                                                                 podpis upoważnionego przedstawiciela oferenta



Załącznik  nr  9 do SIWZ

UMOWA Nr …./2012
dotycząca organizacji usługi szkolenia   ramach projektu „Nowa praca – Nowa rola ” 

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

zawarta  w  dniu   ………………………..r. pomiędzy  Powiatowym  Centrum  Pomocy  Rodzinie  w  Ełku 
reprezentowanym  przez  Iwonę  Nowakowską  -  Dyrektor  zwanym  dalej  w  umowie  „Zamawiającym”  a 
……………………………………………..–  reprezentowanym  przez  ………………………………..... 
zwanym dalej  „Wykonawcą”.

§ 1
Strony  oświadczają,  że  niniejsza  umowa  została  zawarta  w  wyniku  udzielania  zamówienia  publicznego 
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie  art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759, z późn.zm.)

§ 2
1.  Przedmiotem umowy jest zorganizowanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi
      szkolenia pod nazwą „Blacharz - Dekarz” .
2.  Wykonawca oświadcza, iż posiada uprawnienia oraz odpowiednie kwalifikacje  i warunki do 
     należytego  wykonania zlecenia.

§ 3
1.  Usługa szkolenia obejmuje 10 .osób skierowanych przez Powiatowe  Centrum Pomocy Rodzinie  w Ełku.
2.  Termin i miejsce wykonania usługi: rozpoczęcie  od dnia ………………. r. do dnia …………r.  
       19-300 Ełk, ul. ……………………………………..
3.   Program zajęć szkoleniowych obejmuje 200 godzin

§ 4
1.  Podstawą przyjęcia na zajęcia  jest imienny wykaz osób skierowanych  wystawiony przez  Zamawiającego.
2.  Wykonawca zobowiązuje się do dokładnego dokumentowania preliminowanych  wydatków 
      poniesionych w związku z wykonaniem usługi.
3. Zapewnienie  i przekazania uczestnikom niezbędnych pomocy naukowych, materiałów dydaktycznych,    
  edukacyjnych lub innych. Uczestnicy potwierdzają odbiór ww. materiałów  własnoręcznym podpisem. 
4. Zapewnienia  uczestnikom szkolenia serwisu kawowego i obiadu.
5. Każda zmiana warunków wykonywania umowy w szczególności dotycząca treści programu, liczby godzin 
zajęć,  miejsca  odbywania  szkolenia,  kadry  szkolącej,  naruszająca  postanowienia  umowy  wymaga 
natychmiastowego powiadomienia Zamawiającego i uzyskania jego pisemnej zgody.

§ 5
Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do :
1. Zapewnienia informowania uczestników zajęć o współfinansowaniu realizacji Projektu „Nowa praca – Nowa 
rola” przez Unię Europejską  poprzez umieszczenie logo UE i EFS na materiałach  dotyczących usługi szkolenia.
2. Umieszczania w miejscach gdzie odbywać się będą zajęcia szkoleniowych plakatów i ulotek promujących 
projekt o którym mowa z pkt. 1.
3. Umieszczania logo EFS i UE na materiałach dydaktycznych przeznaczonych dla uczestników zajęć.
4. Przeprowadzenia zajęć zgodnie z programem i harmonogramem  zatwierdzonym przez Zamawiającego.
5.  Wykonania  czynności  będących  przedmiotem umowy z należytą  starannością,  czuwania  nad prawidłową 
realizacją zawartej umowy oraz stanem pomieszczeń dydaktycznych pod względem bhp                i   ppoż.
6.  Indywidualizacji  kształcenia  poprzez  prowadzenie  systematycznej  oceny  postępów  poszczególnych 
uczestników i zwiększania pomocy wobec osób mających trudności w procesie nauczania.
7. Bieżącego informowania Zamawiającego imiennie o nieobecności osób skierowanych, nie zgłoszeniu się tych 
osób na zajęcia lub też rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach  - pod rygorem odmowy zapłaty za te osoby przez 
Zamawiającego.



8. Powiadomienia Zamawiającego, na 3 dni wcześniej, o dacie i godzinie oceny końcowej uczestników zajęć.
9. Dostarczania listy obecności za bieżący miesiąc w terminie do końca każdego m-ca
10. Wprowadzenia i aktualizacji danych o swojej instytucji szkoleniowej w bazie danych ofert szkoleniowych na 
stronie internetowej   www.inwestycjawkadry.info.pl Wykonawca zobowiązany jest  do wprowadzenia każdej 
umowy  o przeprowadzenie szkolenia
11. Przechowywania wszystkich oryginalnych dokumentów potwierdzających realizację zajęć do   31.12.2022 r.  

§ 6
 Zamawiający zastrzega sobie :
1.  Prawo kontroli przebiegu i efektywności prowadzony zajęć oraz frekwencji uczestników,
2.   Prawo uczestnictwa w ocenie końcowej uczestników szkolenia, która będzie przeprowadzona w 
      formie egzaminu zewnętrznego lub wewnętrznego.

§ 7
1.   Każdy uczestnik szkolenia, po pozytywnym jego ukończeniu otrzymuje : dyplom, świadectwo, 
      zaświadczenie w zależności od rodzaju i celu prowadzony zajęć.
2.  Wykonawca przekazuje do PCPR kopie protokołu egzaminacyjnego oraz imienny wykaz osób,  
     które ukończyły szkolenia z wynikiem pozytywnym, a także imienny wykaz osób, które zajęcia nie 
     ukończyły, nie zdały egzaminu, bądź nie  przystąpiły do egzaminu końcowego.                                                 

§ 8
1.  Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie: …………. zł 
(słownie: ………………………………………… złotych brutto).
2.  Kwota, o której mowa powyżej, zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy wobec Zamawiającego 
      z tytułu wykonania niniejszej umowy.
3.  Sposób  płatności  :  zapłata  nastąpi  w  terminie  do  14  dni  od  daty  otrzymania  faktury  –  rachunku  po 
zakończeniu szkolenia. 
4.  Warunkiem ostatecznego rozliczenia jest także przedstawienie dokumentów opisanych w §7
5.  Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku zamawiającego. 
6. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przelane na rachunek bankowy nr …………………………………..

§ 9
1.  Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub za nienależyte wykonanie przedmiotu niniejszej 
umowy. 
2.  W przypadku niewykonania lub nienależytego  wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę jest  on 
zobowiązany do naprawienia w ten sposób powstałej szkody.
3.  Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach :

a) niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia przez Wykonawcę, 
b) będzie prowadzone postępowanie likwidacyjne firmy Wykonawcy,
c) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku firmy Wykonawcy,

4.  Odstąpienie, o którym mowa w ust. 3, wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
5.  W przypadku opóźnienia realizacji zamówienia przez Wykonawcę Zamawiający może żądać kary umownej 
w wysokości 10 % wartości zamówienia.
6.  W przypadku gdy wysokość kary umownej nie pokrywa powstałej w wyniku niewykonania lub nienależytego 
wykonania zamówienia szkody, Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia od Wykonawcy naprawienia 
pozostałej po zapłaceniu przez Wykonawcę kary umownej szkody na zasadach ogólnych.
7.  Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy, w 
całości lub części.
8.  W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie  
publicznym,  czego nie można było  przewidzieć w chwili  zawarcia umowy,  Zamawiający może odstąpić od 
umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca 
może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§ 10
1. Zamawiający wskazuje do współpracy osobę :   …………………………………………………..  
2. Wykonawca wskazuje do współpracy : ……………………………………………………………  
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§ 11
1.W  sprawach  nieuregulowanych  umową  obowiązują  przepisy  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  oraz 
Kodeksu Cywilnego.  
2. Zmiana niniejszej umowa jest możliwa jedynie w oparciu o art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo  
zamówień publicznych.

§ 12
Wszelkie spory mogące wynikać z niniejszej  umowy rozstrzyga właściwy sąd powszechny miejsca położenia 
siedziby Zamawiającego.

§ 13
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron.

   

Zamawiający :                                                                                                             Wykonawca :
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