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Unia Europejska

Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://
simap.europa.eu

Ogłoszenie o zamówieniu
(Dyrektywa 2004/18/WE)

Sekcja I :  Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa:  Centrum Kształcenia Zawodowego i
Ustawicznego im. Bohaterów Bitwy pod Łowczówkiem
w Tuchowie

Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: ul. Reymonta 19

Miejscowość:  Tuchów Kod pocztowy:  33-170 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego im. Bohaterów Bitwy pod Łowczówkiem
w Tuchowie

Tel.: +48 146525819

Osoba do kontaktów:  Ryszard Mysior

E-mail:  rmysior@gmail.com Faks:  +48 146525819

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) http://mistrzowiewzawodzie.pl

Adres profilu nabywcy:  (URL) _____

Dostęp elektroniczny do informacji:  (URL) _____

Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału:  (URL) _____

Więcej informacji można uzyskać pod adresem

 Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)  Inny  (proszę wypełnić załącznik A.I)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem

 Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)  Inny (proszę wypełnić załącznik A.II)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres

 Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)  Inny  (proszę wypełnić załącznik A.III)

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej

 Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne

 Agencja/urząd krajowy lub federalny

 Organ władzy regionalnej lub lokalnej

 Agencja/urząd regionalny lub lokalny

 Podmiot prawa publicznego

 Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa

 Inna: (proszę określić)

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
http://simap.europa.eu
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Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

I.3)  Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne

Obrona

Porządek i bezpieczeństwo publiczne

Środowisko

Sprawy gospodarcze i finansowe

Zdrowie

Budownictwo i obiekty komunalne

Ochrona socjalna

Rekreacja, kultura i religia

Edukacja

Inny:  (proszę określić)

I.4)  Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających:

 tak   nie
więcej informacji o tych instytucjach zamawiających można podać w załączniku A
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Sekcja II : Przedmiot zamówienia

II.1)  Opis :

II.1.1)  Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą :
„PRZEPROWADZENIE KURSÓW BRANŻOWYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W
POWIECIE TARNOWSKIM W RAMACH PROJEKTU MISTRZOWIE W ZAWODZIE”

II.1.2)  Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub
świadczenia usług :
Wybrać wyłącznie jedną kategorię – roboty budowlane, dostawy lub usługi – która najbardziej odpowiada
konkretnemu przedmiotowi zamówienia lub zakupu

Roboty budowlane Dostawy Usługi
Wykonanie
Zaprojektowanie i wykonanie
Wykonanie, za pomocą dowolnych

środków, obiektu budowlanego
odpowiadającego wymogom
określonym przez instytucję
zamawiającą

Kupno
Dzierżawa
Najem
Leasing
Połączenie powyższych form

Kategoria usług: nr:  24

Zob. kategorie usług w załączniku
C1

Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług :

Szkoły ponadgimnazjalne powiatu tarnowskiego:
1) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tuchowie; ul. Reymonta 19, 33-170 Tuchów (ZSP w
Tuchowie)
2) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zakliczynie; ul. Grabina 57, 32-830 Zakliczyn (ZSP w Zakliczynie)
3) Zespół Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu; ul. Jagiellońska, 32-830 Wojnicz (ZSLiT w Wojniczu)
4) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żabnie; Rynek 24, 33-240 Żabno (ZSP w Żabnie)
5) Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciężkowicach; ul. Łuczkiewiczów 12, 33-190 Cieżkowice
(ZSOiZ w Ciężkowicach)
6) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ryglicach; ul. Tarnowska 23, 33-160 Ryglice (ZSP w Ryglicach)

Kod NUTS:  PL217

II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów (DSZ):

Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
Ogłoszenie dotyczy zawarcia umowy ramowej
Ogłoszenie dotyczy utworzenia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

II.1.4)  Informacje na temat umowy ramowej :   (jeżeli dotyczy)
 Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami  Umowa ramowa z jednym wykonawcą
Liczba :  _____
albo
(jeżeli dotyczy) liczba maksymalna :  _____   uczestników planowanej umowy ramowej

Czas trwania umowy ramowej
Okres w latach :  _____   albo   w miesiącach :  _____

Uzasadnienie dla umowy ramowej, której czas trwania przekracza okres czterech lat : 
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_____

Szacunkowa całkowita wartość zakupów w całym okresie obowiązywania umowy ramowej  (jeżeli
dotyczy, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)
Szacunkowa wartość bez VAT :  _____    Waluta : 
albo
Zakres: między  :  _____ :  i :  _____ :     Waluta : 

Częstotliwość oraz wartość zamówień, które zostaną udzielone : (jeżeli jest znana)

_____

II.1.5)  Krótki opis zamówienia lub zakupu :
PPrzedmiotem zamówienia jest kompleksowa organizacja kursów branżowych dla uczniów w następujących
szkołach ponadgimnazjalnych powiatu tarnowskiego:
1) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tuchowie; ul. Reymonta 19, 33-170 Tuchów (ZSP w
Tuchowie)
2) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zakliczynie; ul. Grabina 57, 32-830 Zakliczyn (ZSP w Zakliczynie)
3) Zespół Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu; ul. Jagiellońska, 32-830 Wojnicz (ZSLiT w Wojniczu)
4) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żabnie; Rynek 24, 33-240 Żabno (ZSP w Żabnie)
5) Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciężkowicach; ul. Łuczkiewiczów 12, 33-190 Cieżkowice
(ZSOiZ w Ciężkowicach)
6) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ryglicach; ul. Tarnowska 23, 33-160 Ryglice (ZSP w Ryglicach)
Przedmiot zamówienia obejmuje następujące Części / Zadania:
1) Kurs naprawy ogumienia
2) Kurs lakiernika
3) Kurs wózków widłowych
4) Kurs spawania MAG/TIG/TIG-II
5) Kurs spawania tworzyw sztucznych
6) Kurs animatora czasu wolnego
7) Kurs pilota wycieczek
8) Kurs rezydenta turystycznego
9) Kurs barmański
10) Kurs baristyczny
11) Kurs cukierniczy
12) Kurs prawa jazdy kat BE
13) Kurs prawa jazdy kat B
14) Kurs koparko-ładowarki
15) Kurs operatora żurawia
Projekt „MISTRZOWIE w ZAWODZIE” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Małopolskiego Priorytet X Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów, jest
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia - załączniki nr 8.1 – 8.15. do
SIWZ

II.1.6)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV) :
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 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 80530000  
Dodatkowe przedmioty 80210000  

II.1.7)  Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) :
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA) :   tak   nie

II.1.8) Części:    (w celu podania szczegółów o częściach zamówienia należy wykorzystać załącznik B tyle razy,
ile jest części zamówienia)

To zamówienie podzielone jest na części:    tak   nie
(jeżeli tak)   Oferty można składać w odniesieniu do

tylko jednej części
 

jednej lub więcej części
 

wszystkich części

II.1.9)  Informacje o ofertach wariantowych: 
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych :   tak   nie

II.2)  Wielkość lub zakres zamówienia :

II.2.1)  Całkowita wielkość lub zakres :   (w tym wszystkie części, wznowienia i opcje, jeżeli dotyczy)
Całkowita wartość wszystkich kursów realizowanych przez Beneficjenta w ramach projektu „MISTRZOWIE w
ZAWODZIE” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego
Priorytet X Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów, współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego przekracza wartość kwot od których zależy
obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich na podstawie art 11
ust 8 ustawy z dnia 29.01.2004 roku Prawo zamówień publicznych

(jeżeli dotyczy, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)
Szacunkowa wartość bez VAT :  _____    Waluta : 
albo
Zakres: między  :  _____ :  i :  _____ :     Waluta : 

II.2.2)  Informacje o opcjach :   (jeżeli dotyczy)
Opcje :   tak   nie
(jeżeli tak) Proszę podać opis takich opcji :
_____

(jeżeli jest znany) Wstępny harmonogram wykorzystania tych opcji :
w miesiącach : _____   albo   w dniach :   _____ (od udzielenia zamówienia)

II.2.3)  Informacje o wznowieniach :   (jeżeli dotyczy)
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu:    tak   nie
Liczba możliwych wznowień: (jeżeli jest znana)  _____  albo Zakres: między :  _____  i:  _____   
(jeżeli są znane)  W przypadku odnawialnych zamówień na dostawy lub usługi, szacunkowe ramy czasowe
kolejnych zamówień: 
w miesiącach:  _____   albo w dniach:  _____  (od udzielenia zamówienia)

II.3)  Czas trwania zamówienia lub termin realizacji: 
Okres w miesiącach :  _____   albo w dniach:  _____  (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie:  12/03/2018  (dd/mm/rrrr)



PL  Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 6 / 42

Zakończenie:  30/07/2019  (dd/mm/rrrr)
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Sekcja III : Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i
technicznym

III.1) Warunki dotyczące zamówienia:

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:  (jeżeli dotyczy)
Wykonawcy, którzy zamierzają przystąpić do przetargu, powinni obowiązkowo wnieść wadium przed terminem
otwarcia ofert w wysokości:
1) Część I: Kurs naprawy ogumienia 400,00
2) Część II: Kurs lakiernika 200,00
3) Część III: Kurs wózków widłowych 1 000,00
4) Część IV: Kurs spawania MAG/TIG/TIG-II 4 100,00
5) Część V: Kurs spawania tworzyw sztucznych 900,00
6) Część VI: Kurs animatora czasu wolnego 300,00
7) Część VII: Kurs pilota wycieczek 100,00
8) Część VIII: Kurs rezydenta turystycznego 100,00
9) Część IX: Kurs barmański 2 500,00
10) Część X: Kurs baristyczny 1 000,00
11) Część XI: Kurs cukierniczy 1 200,00
12) Część XII: Kurs prawa jazdy kat BE 700,00
13) Część XIII: Kurs prawa jazdy kat B 5 400,00
14) Część XIV: Kurs koparko-ładowarki 1 700,00
15) Część XV: Kurs operatora żurawia 100,00
Rachunek bankowy oraz dalsze informacje określa Rozdział VI. WADIUM w SIWZ

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów
je regulujących:
Główne warunki finansowe zawiera projekt Umowy załącznik nr 7 do SIWZ

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
 (jeżeli dotyczy)
W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
Zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych
Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres
prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia,
oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i
rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do
czasu wykonania zamówienia.

III.1.4) Inne szczególne warunki:  (jeżeli dotyczy)
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom :   tak   nie
(jeżeli tak) Opis szczególnych warunków:
_____
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III.2) Warunki udziału:

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego
lub handlowego:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:

I. O udzielenie zamówienia publicznego mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
A) nie podlegają wykluczeniu;
Podstawy wykluczenia:
1) Obligatoryjne podstawy wykluczenia. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który nie
podlega wykluczeniu z postępowania z uwagi na okoliczności wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp
(obligatoryjne podstawy wykluczenia).
2) Fakultatywne podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.
Zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt. 1 i 8 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje wykluczenie z postępowania
Wykonawcy w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził
likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne
(Dz. U. z 2015 r. poz. 978, z późn.zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który
po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie
przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego
majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz.
233, z późn.zm) oraz Wykonawcy, który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych
środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał
płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami
lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
B) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile nie wynika to z
odrębnych przepisów;
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
c) zdolności technicznej lub zawodowej.
II. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJA DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W
CELU POTWIERDZENIOA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ INNYCH
WYMAGANYCH DOKUMENTÓW
1. W celu wstępnego wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz braku
podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.
U. z 2016 r. poz. 1020), Wykonawca wraz z ofertą składa:
Wypełniony druk JEDZ o treści zgodnej z załącznikiem nr 2 do SIWZ.
Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie
z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej
wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE.
a) Wykonawca, który wykazał podwykonawcę, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówieni, w
celu wykazania braku istnienia wobec niego podstaw wykluczenia z udziału
w postępowaniu składa wypełnione oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia o
treści zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik do SIWZ dotyczący podwykonawców.
b) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie w formie
jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków
udziału w postępowaniu w zakresie,
w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do
wykluczenia.
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2. Wykonawca wraz z ofertą składa Formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru, stanowiącego
załącznik nr 1 do SIWZ
3 Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,
do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia następujących
oświadczeń lub dokumentów:
A) W celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego kompetencji lub uprawnień
Wykonawca winien złożyć:
1) Część I: Kurs naprawy ogumienia
Zamawiający nie żąda na etapie składania ofert żadnych oświadczeń lub dokumentów w celu potwierdzenia
spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego kompetencji lub uprawnień
2) Część II: Kurs lakiernika
Zamawiający nie żąda na etapie składania ofert żadnych oświadczeń lub dokumentów w celu potwierdzenia
spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego kompetencji lub uprawnień
3) Część III: Kurs wózków widłowych
Oryginał lub kopie poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę zaświadczenia
potwierdzającego wpis do rejestru Akademii UDT w Gliwicach.
4) Część IV: Kurs spawania MAG/TIG/TIG-II
Zamawiający nie żąda na etapie składania ofert żadnych oświadczeń lub dokumentów w celu potwierdzenia
spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego kompetencji lub uprawnień
5) Część V: Kurs spawania tworzyw sztucznych
Zamawiający nie żąda na etapie składania ofert żadnych oświadczeń lub dokumentów w celu potwierdzenia
spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego kompetencji lub uprawnień
6) Część VI: Kurs animatora czasu wolnego
Zamawiający nie żąda na etapie składania ofert żadnych oświadczeń lub dokumentów w celu potwierdzenia
spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego kompetencji lub uprawnień
7) Część VII: Kurs pilota wycieczek
Zamawiający nie żąda na etapie składania ofert żadnych oświadczeń lub dokumentów w celu potwierdzenia
spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego kompetencji lub uprawnień
8) Część VIII: Kurs rezydenta turystycznego
Zamawiający nie żąda na etapie składania ofert żadnych oświadczeń lub dokumentów w celu potwierdzenia
spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego kompetencji lub uprawnień
9) Część IX: Kurs barmański
Zamawiający nie żąda na etapie składania ofert żadnych oświadczeń lub dokumentów w celu potwierdzenia
spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego kompetencji lub uprawnień
10) Część X: Kurs baristyczny
Zamawiający nie żąda na etapie składania ofert żadnych oświadczeń lub dokumentów w celu potwierdzenia
spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego kompetencji lub uprawnień
11) Część XI: Kurs cukierniczy
Zamawiający nie żąda na etapie składania ofert żadnych oświadczeń lub dokumentów w celu potwierdzenia
spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego kompetencji lub uprawnień
12) Część XII: Kurs prawa jazdy kat BE
Oryginały lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających
posiadanie wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców zgodnie z art. 28
ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2017 r. poz. 978) uprawniający do
prowadzenia kursu prawa jazdy, w szczególności dotyczących kategorii i miejsca prowadzenia kursu.
13) Część XIII: Kurs prawa jazdy kat B
Oryginały lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających
posiadanie wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców zgodnie z art. 28
ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2017 r. poz. 978) uprawniający do
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prowadzenia kursu prawa jazdy kat B, według wymagań Zamawiającego zawartego w SIWZ w szczególności
dotyczących kategorii i miejsca prowadzenia kursu.
14) Część XIV: Kurs koparko-ładowarki
Oryginały lub kopie poświadczoną za zgodność z oryginałem zaświadczenia potwierdzającego przez Instytut
Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie (lub równoważne) uprawnień do szkolenia w
zakresie klasy III w specjalności koparkoładowarki.
15) Część XV: Kurs operatora żurawia
Zamawiający nie żąda na etapie składania ofert żadnych oświadczeń lub dokumentów w celu potwierdzenia
spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego kompetencji lub uprawnień
B) W celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej i
zawodowej Wykonawca winien złożyć:
- wykaz wykonanych zamówień, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych
zamówień w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszych – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i
podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie - załącznik nr 4 do SIWZ,
oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie.
Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego
zamówienia były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –
oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje
bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert.
- wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a
także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
- załącznik nr 5 do SIWZ,
- wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania
zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami - załącznik nr 6 do
SIWZ,
C) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu Wykonawca winie złożyć:
1) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej odpis z
właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie
art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
W celu wykazania braku istnienia podstaw wykluczenia ww. dokument żądany będzie również w odniesieniu do:
a) podwykonawcy, któremu Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia;
2) Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny
dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie
spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu;
3) Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie
z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w
szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
4) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14
i 21 ustawy pzp wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
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W celu wykazania braku istnienia podstaw wykluczenia ww. dokumenty (1-4) żądane będą również w
odniesieniu do wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
5) Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności;
6) Oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne;
7) Oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w
ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716 z późn. zm.);
W celu wykazania braku istnienia podstaw wykluczenia ww. dokumenty (1-7) żądane będą również w
odniesieniu do wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
D). 1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów, o których mowa:
- w punkcie C ust 4 - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny
równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo
dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy PZP wystawioną nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
- w punkcie C ust 1,2,3 - składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że
zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami
lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawiony nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2.. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania
ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie 4 zastępuje
się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo
osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone
przed notariuszem lub organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce
zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis dotyczący terminów wystawienia
dokumentów stosuje się odpowiednio.
3. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Komisja przetargowa może zwrócić się do
właściwych organów odpowiednio kraju w którym wykonawca ma siedzibę kub miejsce zamieszkania ma
osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
4. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiednie go przebiegu postępowania
o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców
do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają
wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu,
a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są
już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
5. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw do
wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub
dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz
danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352) . W
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takiej sytuacji wykonawca zobligowany jest do wskazania Zamawiającemu sygnatury postępowania, w którym
wymagane dokumenty lub oświadczenia się znajduj
6. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art.
86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia,
Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Listę podmiotów należących do tej samej grupy
kapitałowej, wraz z oświadczeniem o przynależności bądź braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
Wzór oświadczenia zawiera załącznik nr 3 do SIWZ.
W przypadku oferty składanej przez podmioty wspólnie ubiegające się o zamówienie, informację/listę składają i
podpisują wszystkie podmioty.
7. Jeżeli wykonawca nie złoży jednolitego dokumentu, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
spełnianie warunków udziału w postępowaniu, spełnianie wymagań określonych przez zamawiającego lub brak
podstaw wykluczenia, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia
lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości,
zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez
siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta
wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
8. Jeżeli wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający
wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy
podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
9. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących
oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp.
10. Jeżeli oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości zamawiającego,
może on zwrócić się o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.
11. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania
o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców
do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają
wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu,
a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są
już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
12. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia winni ustanowić pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego (do oferty należy załączyć odpowiednie pełnomocnictwo), chyba że w przypadku
spółki cywilnej, z umowy tej spółki wynika sposób jej reprezentowania (do stwierdzenia czego niezbędne
będzie załączenie do oferty umowy spółki cywilnej). Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie
zobowiązywała wszystkie podmioty występujące wspólnie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie
ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
13. Jeżeli oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia zostanie wybrana,
Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej
współpracę tych Wykonawców.
III. KORZYSTANIE Z ZASOBÓW INNYCH PODMIOTÓW W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU
1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na
zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów (dot. warunków udziału w postępowaniu
określonych przez Zamawiającego w niniejszej SIWZ), niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim
stosunków prawnych.
2. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując
zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie
zamówienia publicznego aby Zamawiający mógł dokonać oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi
podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów – dokument ten (np. zobowiązanie) należy dołączyć
do oferty.
Z ww. dokumentu musi wynikać w szczególności:
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1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia
publicznego,
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w
postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których
wskazane zdolności dotyczą.
3. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub
zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz
bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22
i ust. 5 ustawy Pzp (wybrane przez Zamawiającego fakultatywne podstawy wykluczenia, wskazane w niniejszej
siwz).
4. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu, o którym mowa powyżej, nie potwierdzają spełnienia
przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy
wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności
techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt 1 niniejszego rozdziału.
5. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, określonych przez
Zamawiającego w niniejszej SIWZ, polega na zdolnościach innych podmiotów, na zasadach określonych
powyżej, zamieszcza informacje o tych podmiotach w Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia,
IV. PROCEDURA SANACYJNA - SAMOOCZYSZCZENIE
Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16 –20 lub ust. 5 ustawy
Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego
rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem
skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące
wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków
technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom
lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego
nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym
wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres
obowiązywania tego zakazu.
V. Dokładne termin składnia ww. dokumentów, formularzy i oświadczeń określa SIWZ.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny
spełniania wymogów:
Zamawiający nie opisuje w/w warunku udziału.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych
standardów: (jeżeli dotyczy)
Zamawiający nie opisuje w/w warunku udziału.

III.2.3) Kwalifikacje techniczne:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny
spełniania wymogów:

W celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w
postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej i
zawodowej Wykonawca winien złożyć:
- wykaz wykonanych zamówień, a w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych zamówień w okresie ostatnich 3 lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszych – w tym
okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych
standardów: (jeżeli dotyczy)
Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże, że:
1. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie:
1) Część I: Kurs naprawy ogumienia
co najmniej 2 usługi polegające na przeprowadzeniu
kursu dokształcających/doskonalących podnoszących
wiedzę i umiejętności zawodowe, o łącznej liczbie
uczestników którzy ukończyli kursy nie mniejszej niż 10.
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wykonane lub są wykonywane należycie - załącznik nr
4 do SIWZ, oraz załączeniem dowodów, czy zostały
wykonane należycie.
Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz
którego zamówienia były wykonywane, a w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane,
a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać
tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty
potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być
wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert.
- wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do
realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę
jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych
niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a
także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
- załącznik nr 5 do SIWZ,
- wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń
technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania
zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie
do dysponowania tymi zasobami - załącznik nr 6 do
SIWZ,
Dokumenty te winny potwierdzać spełnianie
minimalnych poziomów wymaganych standardów
określonych poniżej.

2) Część II: Kurs lakiernika
co najmniej 2 usługi polegające na przeprowadzeniu
kursu dokształcających/doskonalących podnoszących
wiedzę i umiejętności zawodowe, o łącznej liczbie
uczestników którzy ukończyli kursy nie mniejszej niż 10.
3) Część III: Kurs wózków widłowych
co najmniej 2 usługi polegające na przeprowadzeniu
kursu dokształcających/doskonalących podnoszących
wiedzę i umiejętności zawodowe, o łącznej liczbie
uczestników którzy ukończyli kursy nie mniejszej niż 25.
4) Część IV: Kurs spawania MAG/TIG/TIG-II
co najmniej 2 usługi polegające na przeprowadzeniu
kursu dokształcających/doskonalących podnoszących
wiedzę i umiejętności zawodowe, o łącznej liczbie
uczestników którzy ukończyli kursy nie mniejszej niż 20.
5) Część V: Kurs spawania tworzyw sztucznych
co najmniej 2 usługi polegające na przeprowadzeniu
kursu dokształcających/doskonalących podnoszących
wiedzę i umiejętności zawodowe, o łącznej liczbie
uczestników którzy ukończyli kursy nie mniejszej niż 10.
6) Część VI: Kurs animatora czasu wolnego
co najmniej 2 usługi polegające na przeprowadzeniu
kursu dokształcających/doskonalących podnoszących
wiedzę i umiejętności zawodowe, o łącznej liczbie
uczestników którzy ukończyli kursy nie mniejszej niż 10.
7) Część VII: Kurs pilota wycieczek
co najmniej 2 usługi polegające na przeprowadzeniu
kursu dokształcających/doskonalących podnoszących
wiedzę i umiejętności zawodowe, o łącznej liczbie
uczestników którzy ukończyli kursy nie mniejszej niż 10.
8) Część VIII: Kurs rezydenta turystycznego
co najmniej 2 usługi polegające na przeprowadzeniu
kursu dokształcających/doskonalących podnoszących
wiedzę i umiejętności zawodowe, o łącznej liczbie
uczestników którzy ukończyli kursy nie mniejszej niż 10.
9) Część IX: Kurs barmański
co najmniej 2 usługi polegające na przeprowadzeniu
kursu dokształcających/doskonalących podnoszących
wiedzę i umiejętności zawodowe, o łącznej liczbie
uczestników którzy ukończyli kursy nie mniejszej niż 30.
10) Część X: Kurs baristyczny
co najmniej 2 usługi polegające na przeprowadzeniu
kursu dokształcających/doskonalących podnoszących
wiedzę i umiejętności zawodowe, o łącznej liczbie
uczestników którzy ukończyli kursy nie mniejszej niż 20.
11) Część XI: Kurs cukierniczy
co najmniej 2 usługi polegające na przeprowadzeniu
kursu dokształcających/doskonalących podnoszących
wiedzę i umiejętności zawodowe, o łącznej liczbie
uczestników którzy ukończyli kursy nie mniejszej niż 20.
12) Część XII: Kurs prawa jazdy kat BE
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co najmniej 2 usługi polegające na przeprowadzeniu
kursu dokształcających/doskonalących podnoszących
wiedzę i umiejętności zawodowe, o łącznej liczbie
uczestników którzy ukończyli kursy nie mniejszej niż 10.
13) Część XIII: Kurs prawa jazdy kat B
co najmniej 2 usługi polegające na przeprowadzeniu
kursu dokształcających/doskonalących podnoszących
wiedzę i umiejętności zawodowe, o łącznej liczbie
uczestników którzy ukończyli kursy nie mniejszej niż 50.
14) Część XIV: Kurs koparko-ładowarki
co najmniej 2 usługi polegające na przeprowadzeniu
kursu dokształcających/doskonalących podnoszących
wiedzę i umiejętności zawodowe, o łącznej liczbie
uczestników którzy ukończyli kursy nie mniejszej niż 15.
15) Część XV: Kurs operatora żurawia
co najmniej 1 usługę polegającą na przeprowadzeniu
kursu dokształcających/doskonalących podnoszących
wiedzę i umiejętności zawodowe, o łącznej liczbie
uczestników którzy ukończyli kursy nie mniejszej niż 5.
2. dysponuje lub będzie dysponować osobami
niezbędnymi do wykonania niniejszego zamówienia w
ilości nie mniejszej niż:
1) Część I: Kurs naprawy ogumienia
Dysponuje co najmniej 1 pracownika do prowadzenia
zajęć - posiadającym:
- kwalifikacje merytoryczne (mistrz / czeladnik /
równoważne nabyte w formie szkoleń, kursów
dokształcających/doskonalących) potwierdzające
posiadanie uprawnień w zakresie wulkanizacji lub
posiadanie zawodu wulkanizatora.
- co najmniej roczne doświadczenie zawodowe na
stanowisku wulkanizatora.
2) Część II: Kurs lakiernika
Dysponuje co najmniej 1 pracownikiem do prowadzenia
zajęć- posiadającym:
- kwalifikacje merytoryczne (mistrz / czeladnik /
równoważne nabyte w formie szkoleń, kursów
dokształcających/doskonalących) potwierdzające
posiadanie uprawnień w zakresie lakiernika lub
posiadanie zawodu lakiernika,
- co najmniej roczne doświadczenie zawodowe na
stanowisku lakiernika.
3) Część III: Kurs wózków widłowych
Dysponuje co najmniej 2 wykładowcami/instruktorami
do prowadzenia zajęć (teoretycznych i praktycznych) o
kwalifikacjach operatora wóżków widłowych (posiada
zaświadczenia / certyfikaty odbytych szkoleń lub
równoważne dokumenty potwierdzające kwalifikacje)
oraz co najmniej roczne doświadczenie w prowadzeniu
tego typu zajęć
4) Część IV: Kurs spawania MAG/TIG/TIG-II
Dysponuje co najmniej 3 wykładowcami/instruktorami
do prowadzenia zajęć (teoretycznych i praktycznych)
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o kwalifikacjach spawacza (posiada zaświadczenia /
certyfikaty odbytych szkoleń lub równoważne
dokumenty potwierdzające kwalifikacje) oraz co
najmniej roczne doświadczenie w prowadzeniu tego
typu zajęć.
5) Część V: Kurs spawania tworzyw sztucznych
Dysponuje co najmniej 1 pracownikiem do prowadzenia
zajęć posiadającym:
- kwalifikacje merytoryczne (mistrz / czeladnik /
równoważne kwalifikacje nabyte w formie
szkoleń, kursów dokształcających/doskonalących)
potwierdzające posiadanie uprawnień w zakresie
spawacza tworzyw,
- co najmniej roczne doświadczenie zawodowe na
stanowisku spawacza tworzyw.
6) Część VI: Kurs animatora czasu wolnego
Dysponuje co najmniej 1 wykładowcą/instruktorem
do prowadzenia zajęć (teoretycznych i praktycznych)
o kwalifikacjach animatora czasu wolnego
merytorycznych (posiada zaświadczenia / certyfikaty
odbytych szkoleń lub równoważne dokumenty
potwierdzające kwalifikacje) oraz co najmniej roczne
doświadczenie w prowadzeniu tego typu zajęć.
7) Część VII: Kurs pilota wycieczek
Dysponuje co najmniej 1 wykładowcą/instruktorem
do prowadzenia zajęć (teoretycznych i praktycznych)
o kwalifikacjach pilota wycieczek (posiada
zaświadczenia / certyfikaty odbytych szkoleń lub
równoważne dokumenty potwierdzające kwalifikacje)
oraz co najmniej roczne doświadczenie w prowadzeniu
tego typu zajęć.
8) Część VIII: Kurs rezydenta turystycznego
Dysponuje co najmniej 1 wykładowcą/instruktorem
do prowadzenia zajęć (teoretycznych i praktycznych)
o kwalifikacjach rezydenta turystycznego (posiada
zaświadczenia / certyfikaty odbytych szkoleń lub
równoważne dokumenty potwierdzające kwalifikacje)
oraz co najmniej roczne doświadczenie w prowadzeniu
tego typu zajęć.
9) Część IX: Kurs barmański
Dysponuje co najmniej 3 wykładowcami/instruktorami
do prowadzenia zajęć (teoretycznych i praktycznych)
o kwalifikacjach barmana (posiada zaświadczenia /
certyfikaty odbytych szkoleń lub równoważne
dokumenty potwierdzające kwalifikacje) oraz co
najmniej roczne doświadczenie w prowadzeniu tego
typu zajęć.
10) Część X: Kurs baristyczny
Dysponuje co najmniej 2 wykładowcami/instruktorami
do prowadzenia zajęć (teoretycznych i praktycznych)
o kwalifikacjach baristy (posiada zaświadczenia /
certyfikaty odbytych szkoleń lub równoważne
dokumenty potwierdzające kwalifikacje) oraz co
najmniej roczne doświadczenie w prowadzeniu tego
typu zajęć.
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11) Część XI: Kurs cukierniczy
Dysponuje co najmniej 1 wykładowcą/instruktorem
do prowadzenia zajęć (teoretycznych i praktycznych)
o kwalifikacjach cukiernika (posiada zaświadczenia /
certyfikaty odbytych szkoleń lub równoważne
dokumenty potwierdzające kwalifikacje) oraz co
najmniej roczne doświadczenie w prowadzeniu tego
typu zajęć.
12) Część XII: Kurs prawa jazdy kat BE
Dysponuje co najmniej 1 wykładowcą/instruktorem
do prowadzenia zajęć (teoretycznych i praktycznych)
o kwalifikacjach wykładowcy/instruktora (posiada
zaświadczenia / certyfikaty odbytych szkoleń lub
równoważne dokumenty potwierdzające kwalifikacje)
oraz co najmniej roczne doświadczenie w prowadzeniu
tego typu zajęć.
13) Część XIII: Kurs prawa jazdy kat B
Dysponuje co najmniej 3 wykładowcami/instruktorami
do prowadzenia zajęć (teoretycznych i praktycznych)
o kwalifikacjach wykładowcy/instruktora (posiada
zaświadczenia / certyfikaty odbytych szkoleń lub
równoważne dokumenty potwierdzające kwalifikacje)
oraz co najmniej roczne doświadczenie w prowadzeniu
tego typu zajęć.
14) Część XIV: Kurs koparko-ładowarki
Dysponuje co najmniej 2 wykładowcami/instruktorami
do prowadzenia zajęć (teoretycznych i praktycznych)
o kwalifikacjach wykładowcy/instruktora (posiada
zaświadczenia / certyfikaty odbytych szkoleń lub
równoważne dokumenty potwierdzające kwalifikacje)
oraz co najmniej roczne doświadczenie w prowadzeniu
tego typu zajęć.
15) Część XV: Kurs operatora żurawia
Dysponuje co najmniej 1 wykładowcą/instruktorem
do prowadzenia zajęć (teoretycznych i praktycznych)
o kwalifikacjach wykładowcy/instruktora (posiada
zaświadczenia / certyfikaty odbytych szkoleń lub
równoważne dokumenty potwierdzające kwalifikacje)
oraz co najmniej roczne doświadczenie w prowadzeniu
tego typu zajęć.
3. dysponuje lub będzie dysponować narzędziami,
wyposażeniem zakładu lub urządzeniami technicznymi
niezbędnymi do wykonania niniejszego zamówienia w
ilości nie mniejszej niż:
1) Część I: Kurs naprawy ogumienia
Dysponuje zapleczem technicznym umożliwiającym
przeprowadzenie kursu.
2) Część II: Kurs lakiernika
Dysponuje zapleczem technicznym umożliwiającym
przeprowadzenie kursu.
3) Część III: Kurs wózków widłowych
Dysponuje co najmniej 2 wózkami widłowymi (o
napędzie elektrycznym i spalinowym), które udostępni
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na czas prowadzenia zajęć praktycznych oraz placem
manewrowym.
4) Część IV: Kurs spawania MAG/TIG/TIG-II
Dysponuje zapleczem technicznym umożliwiającym
przeprowadzenie kursu.
5) Część V: Kurs spawania tworzyw sztucznych
Dysponuje zapleczem technicznym umożliwiającym
przeprowadzenie kursu.
6) Część VI: Kurs animatora czasu wolnego
Nie dotyczy.
7) Część VII: Kurs pilota wycieczek
Nie dotyczy.
8) Część VIII: Kurs rezydenta turystycznego
Nie dotyczy.
9) Część IX: Kurs barmański
Dysponuje wyposażeniem umożliwiającym
przeprowadzenie kursu.
10) Część X: Kurs baristyczny
Dysponuje wyposażeniem umożliwiającym
przeprowadzenie kursu.
11) Część XI: Kurs cukierniczy
Dysponuje wyposażeniem umożliwiającym
przeprowadzenie kursu.
12) Część XII: Kurs prawa jazdy kat BE
Dysponuje co najmniej 1-ym samochodem
przystosowanym do realizacji zajęć praktycznych.
13) Część XIII: Kurs prawa jazdy kat B
Dysponuje co najmniej 2 samochodami
przystosowanymi do prowadzenia nauki jazdy
(samochody spełniają wymagania określone przepisami
do realizacji zamówienia).
14) Część XIV: Kurs koparko-ładowarki
Dysponuje co najmniej 2 ciągnikami przystosowanym
do prowadzenia zajęć praktycznych (ciagniki spełniają
wymagania określone przepisami do realizacji
zamówienia).
15) Część XV: Kurs operatora żurawia
Dysponuje zapleczem technicznym umożliwiającym
przeprowadzenie kursu.

III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych:  (jeżeli dotyczy)
Zamówienie jest zastrzeżone dla zakładów pracy chronionej
Realizacja zamówienia jest zastrzeżona w ramach programów pracy chronionej

III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi:

III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu:
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu:    tak   nie
(jeżeli tak) Odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych :
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_____

III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi:
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie
usługi:    tak   nie
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Sekcja IV : Procedura

IV.1) Rodzaj procedury:

IV.1.1) Rodzaj procedury:
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona Uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej:

_____

Negocjacyjna Niektórzy kandydaci zostali już zakwalifikowani (w stosownych przypadkach w
ramach niektórych rodzajów procedur negocjacyjnych) :   tak   nie
(jeżeli tak, należy podać nazwy i adresy zakwalifikowanych już wykonawców
w sekcji VI.3 Informacje dodatkowe)

Negocjacyjna przyspieszona Uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej: 

_____

Dialog konkurencyjny

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału:
 (procedura ograniczona i negocjacyjna, dialog konkurencyjny)
Przewidywana liczba wykonawców:  _____
albo
Przewidywana minimalna liczba:  _____  i (jeżeli dotyczy)  liczba maksymalna  _____
Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów: 
_____

IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu:  (procedura negocjacyjna, dialog
konkurencyjny)
Zastosowanie procedury etapowej w celu stopniowego zmniejszania liczby omawianych rozwiązań lub
negocjowanych ofert :   tak   nie

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia   (proszę zaznaczyć właściwe pole (pola))

 Najniższa cena

albo

 Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów

  kryteria określone poniżej  (kryteria udzielenia zamówienia powinny zostać podane wraz z wagą lub w
kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego, w przypadku gdy przedstawienie wag nie jest możliwe z
oczywistych przyczyn)

  kryteria określone w specyfikacjach, w zaproszeniu do składania ofert lub negocjacji lub w dokumencie
opisowym
Kryteria Waga Kryteria Waga
1. Cena (C) 60 6. _____ _____
2. Kary umowne (K) 40 7. _____ _____
3. _____ _____ 8. _____ _____
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Kryteria Waga Kryteria Waga
4. _____ _____ 9. _____ _____
5. _____ _____ 10. _____ _____

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej

Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna   tak   nie

(jeżeli tak, jeżeli dotyczy) Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej:

_____

IV.3) Informacje administracyjne: 

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:   (jeżeli dotyczy)
NR CKZiU.070.4.7.1.2018

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia: 
 tak   nie

(jeżeli tak)

Wstępne ogłoszenie
informacyjne

Ogłoszenie o profilu nabywcy

Numer ogłoszenia w Dz.U.:  _____  z dnia:  ______  (dd/mm/rrrr)

Inne wcześniejsze publikacje(jeżeli dotyczy)

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego:  (w
przypadku dialogu konkurencyjnego)
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów

Data:  ______  Godzina:  _____

Dokumenty odpłatne    tak   nie
(jeżeli tak, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)   Podać cenę:  _____    Waluta:  _____

Warunki i sposób płatności: 

_____

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data:  26/02/2018  Godzina:  13:00

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom:  (jeżeli
jest znana, w przypadku procedur ograniczonej i negocjacyjnej oraz dialogu konkurencyjnego)
Data:  ______

IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu:
 Dowolny język urzędowy UE
 Język urzędowy (języki urzędowe) UE:

PL
Inny:
_____
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IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą:
Do:  :  ______  
albo
Okres w miesiącach :  _____    albo w dniach :  60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
Data : 26/02/2018        (dd/mm/rrrr)    Godzina13:15
(jeżeli dotyczy)Miejscowość:  Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Bohaterów Bitwy pod
Łowczówkiem w Tuchowie ul. Reymonta 19, 33-170 Tuchów
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert (jeżeli dotyczy) :
 tak   nie
(jeżeli tak) Dodatkowe informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: 
_____
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia:   (jeżeli dotyczy)
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się :    tak   nie
(jeżeli tak)  Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń: 
_____

VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej: 
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej :    tak   nie
(jeżeli tak)  Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): 
Zamówienie „PRZEPROWADZENIE KURSÓW BRANŻOWYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ
PONADGIMNAZJALNYCH W POWIECIE TARNOWSKIM W RAMACH PROJEKTU MISTRZOWIE W
ZAWODZIE” jest realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego
Priorytet X Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów, współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”

VI.3) Informacje dodatkowe:   (jeżeli dotyczy)
Planowana data rozpoczęcia 12.03.2018r. jest datą orientacyjną i może ulec zmianie w zależności od przebiegu
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Wykonawca, którego oferta została wybrana, zobowiązany jest dostarczyć najpóźniej na 2 dni przed
planowanym podpisaniem umowy dokumenty wyszczególnione dla danej Części wskazane w Opisie
przedmiotu zamówienia – Załączniki 8.1-8.15 do SIWZ tj. w szczególności ubezpieczenia OC i NNW oraz
informacje o organizacji zajęć, niezbędnym wyposażeniu i zapleczu technicznym niezbędnym do prawidłowej
realizacji przedmiotu zamówienia.

VI.4) Procedury odwoławcze: 

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze: 
Oficjalna nazwa:  KRAJOWA IZBA ODWOŁAWCZA

Adres pocztowy: ul.Postępu 17A

Miejscowość:  Warszawa Kod pocztowy:  02-676 Państwo:  Polska (PL)

Tel.: +48 224587801

E-mail:  odwolania@uzp.gov.pl Faks:  +48 224587800

Adres internetowy:  (URL) https://www.uzp.gov.pl/

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne  (jeżeli dotyczy)

Oficjalna nazwa:  _____

Adres pocztowy: _____

Miejscowość:  _____ Kod pocztowy:  _____ Państwo:  _____

Tel.: _____

E-mail: Faks:  _____

Adres internetowy:  (URL) _____

VI.4.2) Składanie odwołań:   (proszę wypełnić pkt VI.4.2 lub, jeżeli jest to niezbędne, pkt VI.4.3)
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Odwołanie wnosi się w terminach i na warunkach określonych w art 180 i n. ustawy z dnia 29.1.2004 Prawo
zamówień publicznych

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań: 
Oficjalna nazwa:  j.w. pkt VI.4.1)

Adres pocztowy: _____

Miejscowość:  _____ Kod pocztowy:  _____ Państwo:  _____

Tel.: _____

E-mail: Faks:  _____

Adres internetowy:  (URL) _____

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 
16/01/2018  (dd/mm/rrrr) - ID:2018-007780
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Załącznik A
Dodatkowe adresy i punkty kontaktowe

I) Adresy i punkty kontaktowe, gdzie można uzyskać dalsze informacje
Oficjalna nazwa:  _____ Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest

znany) _____

Adres pocztowy: _____

Miejscowość:  _____ Kod pocztowy:  _____ Państwo:  _____

Punkt kontaktowy:  _____ Tel.: _____

Osoba do kontaktów:  _____

E-mail: Faks:  _____

Adres internetowy:  (URL) _____

II) Adresy i punkty kontaktowe, gdzie można uzyskać specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym
dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego i dynamicznego systemu zakupów)
Oficjalna nazwa:  _____ Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest

znany) _____

Adres pocztowy: _____

Miejscowość:  _____ Kod pocztowy:  _____ Państwo:  _____

Punkt kontaktowy:  _____ Tel.: _____

Osoba do kontaktów:  _____

E-mail: Faks:  _____

Adres internetowy:  (URL) _____

III) Adresy i punkty kontaktowe, gdzie należy przesyłać oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
Oficjalna nazwa:  _____ Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest

znany) _____

Adres pocztowy: _____

Miejscowość:  _____ Kod pocztowy:  _____ Państwo:  _____

Punkt kontaktowy:  _____ Tel.: _____

Osoba do kontaktów:  _____

E-mail: Faks:  _____

Adres internetowy:  (URL) _____

IV) Adres innej instytucji zamawiającej, w imieniu której dokonuje zakupu instytucja zamawiająca
Oficjalna nazwa _____ Krajowy numer identyfikacyjny

( jeżeli jest znana ): _____

Adres pocztowy: _____

Miejscowość _____ Kod pocztowy _____

Państwo _____

-------------------- (Wykorzystać sekcję IV w załączniku A tyle razy, ile jest to konieczne) --------------------
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Załącznik B
Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą   „PRZEPROWADZENIE KURSÓW
BRANŻOWYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W POWIECIE TARNOWSKIM W
RAMACH PROJEKTU MISTRZOWIE W ZAWODZIE”

Część nr : 1      Nazwa : Część nr I - Kurs naprawy ogumienia

1) Krótki opis:
Zgodnie z załącznikiem 8.1. do SIWZ

2)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 80530000  
Dodatkowe przedmioty 80210000  

3) Wielkość lub zakres:
_____

(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)  Szacunkowy koszt
bez VAT:  _____

Waluta: 

albo

Zakres: między :  _____ i: _____  Waluta: 

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia:  (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach :  _____   albo w dniach :  _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie:  12/03/2018  (dd/mm/rrrr)
Zakończenie:  30/07/2019  (dd/mm/rrrr)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
_____
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Załącznik B
Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą   „PRZEPROWADZENIE KURSÓW
BRANŻOWYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W POWIECIE TARNOWSKIM W
RAMACH PROJEKTU MISTRZOWIE W ZAWODZIE”

Część nr : 2      Nazwa : Część nr II - „Kurs lakiernika”

1) Krótki opis:
Zgodnie z załącznikiem 8.2. do SIWZ

2)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 80530000  
Dodatkowe przedmioty 80210000  

3) Wielkość lub zakres:
_____

(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)  Szacunkowy koszt
bez VAT:  _____

Waluta: 

albo

Zakres: między :  _____ i: _____  Waluta: 

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia:  (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach :  _____   albo w dniach :  _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie:  12/03/2018  (dd/mm/rrrr)
Zakończenie:  30/07/2019  (dd/mm/rrrr)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
_____
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Załącznik B
Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą   „PRZEPROWADZENIE KURSÓW
BRANŻOWYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W POWIECIE TARNOWSKIM W
RAMACH PROJEKTU MISTRZOWIE W ZAWODZIE”

Część nr : 3      Nazwa : Część nr III - „Kurs wózków widłowych”

1) Krótki opis:
Zgodnie z załącznikiem 8.3. do SIWZ

2)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 80530000  
Dodatkowe przedmioty 80210000  

3) Wielkość lub zakres:
_____

(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)  Szacunkowy koszt
bez VAT:  _____

Waluta: 

albo

Zakres: między :  _____ i: _____  Waluta: 

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia:  (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach :  _____   albo w dniach :  _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie:  12/03/2018  (dd/mm/rrrr)
Zakończenie:  30/07/2019  (dd/mm/rrrr)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
_____
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Załącznik B
Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą   „PRZEPROWADZENIE KURSÓW
BRANŻOWYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W POWIECIE TARNOWSKIM W
RAMACH PROJEKTU MISTRZOWIE W ZAWODZIE”

Część nr : 4      Nazwa : Część nr IV - „Kurs spawania MAG/TIG/TIG-II”

1) Krótki opis:
Zgodnie z załącznikiem 8.4. do SIWZ

2)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 80530000  
Dodatkowe przedmioty 80210000  

3) Wielkość lub zakres:
_____

(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)  Szacunkowy koszt
bez VAT:  _____

Waluta: 

albo

Zakres: między :  _____ i: _____  Waluta: 

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia:  (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach :  _____   albo w dniach :  _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie:  12/03/2018  (dd/mm/rrrr)
Zakończenie:  30/07/2019  (dd/mm/rrrr)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
_____
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Załącznik B
Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą   „PRZEPROWADZENIE KURSÓW
BRANŻOWYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W POWIECIE TARNOWSKIM W
RAMACH PROJEKTU MISTRZOWIE W ZAWODZIE”

Część nr : 5      Nazwa : Część nr V - „Kurs spawania tworzyw sztucznych”

1) Krótki opis:
Zgodnie z załącznikiem 8.5. do SIWZ

2)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 80530000  
Dodatkowe przedmioty 80210000  

3) Wielkość lub zakres:
_____

(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)  Szacunkowy koszt
bez VAT:  _____

Waluta: 

albo

Zakres: między :  _____ i: _____  Waluta: 

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia:  (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach :  _____   albo w dniach :  _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie:  12/03/2018  (dd/mm/rrrr)
Zakończenie:  30/07/2019  (dd/mm/rrrr)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
_____
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Załącznik B
Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą   „PRZEPROWADZENIE KURSÓW
BRANŻOWYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W POWIECIE TARNOWSKIM W
RAMACH PROJEKTU MISTRZOWIE W ZAWODZIE”

Część nr : 6      Nazwa : Część nr VI - „Kurs animatora czasu wolnego”

1) Krótki opis:
Zgodnie z załącznikiem 8.6. do SIWZ

2)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 80530000  
Dodatkowe przedmioty 80210000  

3) Wielkość lub zakres:
_____

(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)  Szacunkowy koszt
bez VAT:  _____

Waluta: 

albo

Zakres: między :  _____ i: _____  Waluta: 

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia:  (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach :  _____   albo w dniach :  _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie:  12/03/2018  (dd/mm/rrrr)
Zakończenie:  30/07/2019  (dd/mm/rrrr)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
_____
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Załącznik B
Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą   „PRZEPROWADZENIE KURSÓW
BRANŻOWYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W POWIECIE TARNOWSKIM W
RAMACH PROJEKTU MISTRZOWIE W ZAWODZIE”

Część nr : 7      Nazwa : Część nr VII - „Kurs pilota wycieczek”

1) Krótki opis:
Zgodnie z załącznikiem 8.7. do SIWZ

2)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 80530000  
Dodatkowe przedmioty 80210000  

3) Wielkość lub zakres:
_____

(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)  Szacunkowy koszt
bez VAT:  _____

Waluta: 

albo

Zakres: między :  _____ i: _____  Waluta: 

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia:  (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach :  _____   albo w dniach :  _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie:  12/03/2018  (dd/mm/rrrr)
Zakończenie:  30/07/2019  (dd/mm/rrrr)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
_____
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Załącznik B
Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą   „PRZEPROWADZENIE KURSÓW
BRANŻOWYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W POWIECIE TARNOWSKIM W
RAMACH PROJEKTU MISTRZOWIE W ZAWODZIE”

Część nr : 8      Nazwa : Część nr VIII - „Kurs rezydenta turystycznego”

1) Krótki opis:
Zgodnie z załącznikiem 8.8. do SIWZ

2)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 80530000  
Dodatkowe przedmioty 80210000  

3) Wielkość lub zakres:
_____

(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)  Szacunkowy koszt
bez VAT:  _____

Waluta: 

albo

Zakres: między :  _____ i: _____  Waluta: 

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia:  (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach :  _____   albo w dniach :  _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie:  12/03/2018  (dd/mm/rrrr)
Zakończenie:  30/07/2019  (dd/mm/rrrr)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
_____
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Załącznik B
Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą   „PRZEPROWADZENIE KURSÓW
BRANŻOWYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W POWIECIE TARNOWSKIM W
RAMACH PROJEKTU MISTRZOWIE W ZAWODZIE”

Część nr : 9      Nazwa : Część nr IX - „Kurs barmański”

1) Krótki opis:
Zgodnie z załącznikiem 8.9. do SIWZ

2)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 80530000  
Dodatkowe przedmioty 80210000  

3) Wielkość lub zakres:
_____

(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)  Szacunkowy koszt
bez VAT:  _____

Waluta: 

albo

Zakres: między :  _____ i: _____  Waluta: 

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia:  (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach :  _____   albo w dniach :  _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie:  12/03/2018  (dd/mm/rrrr)
Zakończenie:  30/07/2019  (dd/mm/rrrr)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
_____
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Załącznik B
Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą   „PRZEPROWADZENIE KURSÓW
BRANŻOWYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W POWIECIE TARNOWSKIM W
RAMACH PROJEKTU MISTRZOWIE W ZAWODZIE”

Część nr : 10      Nazwa : Część nr X - „Kurs baristyczny”

1) Krótki opis:
Zgodnie z załącznikiem 8.10. do SIWZ

2)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 80530000  
Dodatkowe przedmioty 80210000  

3) Wielkość lub zakres:
_____

(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)  Szacunkowy koszt
bez VAT:  _____

Waluta: 

albo

Zakres: między :  _____ i: _____  Waluta: 

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia:  (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach :  _____   albo w dniach :  _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie:  12/03/2018  (dd/mm/rrrr)
Zakończenie:  30/07/2019  (dd/mm/rrrr)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
_____
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Załącznik B
Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą   „PRZEPROWADZENIE KURSÓW
BRANŻOWYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W POWIECIE TARNOWSKIM W
RAMACH PROJEKTU MISTRZOWIE W ZAWODZIE”

Część nr : 11      Nazwa : Część nr XI - „Kurs cukierniczy”

1) Krótki opis:
Zgodnie z załącznikiem 8.11. do SIWZ

2)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 80530000  
Dodatkowe przedmioty 80210000  

3) Wielkość lub zakres:
_____

(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)  Szacunkowy koszt
bez VAT:  _____

Waluta: 

albo

Zakres: między :  _____ i: _____  Waluta: 

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia:  (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach :  _____   albo w dniach :  _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie:  12/03/2018  (dd/mm/rrrr)
Zakończenie:  30/07/2019  (dd/mm/rrrr)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
_____
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Załącznik B
Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą   „PRZEPROWADZENIE KURSÓW
BRANŻOWYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W POWIECIE TARNOWSKIM W
RAMACH PROJEKTU MISTRZOWIE W ZAWODZIE”

Część nr : 12      Nazwa : Część nr XII - „Kurs prawa jazdy kat BE”

1) Krótki opis:
Zgodnie z załącznikiem 8.12. do SIWZ

2)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 80530000  
Dodatkowe przedmioty 80210000  

3) Wielkość lub zakres:
_____

(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)  Szacunkowy koszt
bez VAT:  _____

Waluta: 

albo

Zakres: między :  _____ i: _____  Waluta: 

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia:  (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach :  _____   albo w dniach :  _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie:  12/03/2018  (dd/mm/rrrr)
Zakończenie:  30/07/2019  (dd/mm/rrrr)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
_____
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Załącznik B
Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą   „PRZEPROWADZENIE KURSÓW
BRANŻOWYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W POWIECIE TARNOWSKIM W
RAMACH PROJEKTU MISTRZOWIE W ZAWODZIE”

Część nr : 13      Nazwa : Część nr XIII - „Kurs prawa jazdy kat B”

1) Krótki opis:
Zgodnie z załącznikiem 8.13. do SIWZ

2)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 80530000  
Dodatkowe przedmioty 80210000  

3) Wielkość lub zakres:
_____

(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)  Szacunkowy koszt
bez VAT:  _____

Waluta: 

albo

Zakres: między :  _____ i: _____  Waluta: 

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia:  (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach :  _____   albo w dniach :  _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie:  12/03/2018  (dd/mm/rrrr)
Zakończenie:  30/07/2019  (dd/mm/rrrr)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
_____
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Załącznik B
Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą   „PRZEPROWADZENIE KURSÓW
BRANŻOWYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W POWIECIE TARNOWSKIM W
RAMACH PROJEKTU MISTRZOWIE W ZAWODZIE”

Część nr : 14      Nazwa : Część nr XIV - „Kurs koparko-ładowarki”

1) Krótki opis:
Zgodnie z załącznikiem 8.14. do SIWZ

2)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 80530000  
Dodatkowe przedmioty 80210000  

3) Wielkość lub zakres:
_____

(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)  Szacunkowy koszt
bez VAT:  _____

Waluta: 

albo

Zakres: między :  _____ i: _____  Waluta: 

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia:  (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach :  _____   albo w dniach :  _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie:  12/03/2018  (dd/mm/rrrr)
Zakończenie:  30/07/2019  (dd/mm/rrrr)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
_____



PL  Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 40 / 42

Załącznik B
Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą   „PRZEPROWADZENIE KURSÓW
BRANŻOWYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W POWIECIE TARNOWSKIM W
RAMACH PROJEKTU MISTRZOWIE W ZAWODZIE”

Część nr : 15      Nazwa : Część nr XV - „Kurs operatora żurawia”

1) Krótki opis:
Zgodnie z załącznikiem 8.15. do SIWZ

2)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 80530000  
Dodatkowe przedmioty 80210000  

3) Wielkość lub zakres:
_____

(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)  Szacunkowy koszt
bez VAT:  _____

Waluta: 

albo

Zakres: między :  _____ i: _____  Waluta: 

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia:  (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach :  _____   albo w dniach :  _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie:  12/03/2018  (dd/mm/rrrr)
Zakończenie:  30/07/2019  (dd/mm/rrrr)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
_____
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Załącznik C1 – Zamówienia ogólne
Kategorie usług, o których mowa w sekcji II Przedmiot zamówienia

Dyrektywa 2004/18/WE

 

Kategoria nr [1] Przedmiot
1 Usługi konserwacyjne i naprawcze

2 Usługi transportu lądowego [2] ,w tym usługi samochodów opancerzonych oraz usługi
kurierskie, z wyjątkiem przewozu poczty

3 Usługi transportu lotniczego pasażerów i towarów, z wyjątkiem transportu poczty

4 Transport poczty drogą lądową [3] i lotniczą

5 Usługi telekomunikacyjne

6 Usługi finansowe: a) Usługi ubezpieczeniowe b)Usługi bankowe i inwestycyjne [4]

7 Usługi komputerowe i usługi z nimi związane

8 Usługi badawcze i rozwojowe [5]

9 Usługi w zakresie księgowości, audytu oraz prowadzenia ksiąg rachunkowych

10 Usługi badania rynku i opinii publicznej

11 Usługi konsultacyjne w zakresie zarządzania [6] i usługi z nimi związane

12 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i zintegrowane usługi inżynieryjne; usługi
urbanistyczne, architektury krajobrazu, związane z nimi usługi konsultacji naukowych i
technicznych; usługi badań i analiz technicznych

13 Usługi reklamowe

14 Usługi sprzątania budynków i usługi zarządzania mieniem

15 Usługi w zakresie publikowania i drukowania wykonywane z tytułu wynagrodzenia lub
umowy

16 Usługi w dziedzinie odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości; usługi sanitarne i
podobne

Kategoria nr [7] Przedmiot
17 Usługi hotelarskie i restauracyjne

18 Usługi transportu kolejowego

19 Usługi transportu wodnego

20 Dodatkowe i pomocnicze usługi transportowe

21 Usługi prawnicze

22 Usługi rekrutacji i pozyskiwania personelu [8]

23 Usługi detektywistyczne i ochroniarskie z wyjątkiem usług samochodów
opancerzonych

24 Usługi edukacyjne i szkoleniowe

25 Usługi społeczne i zdrowotne

26 Usługi rekreacyjne, kulturalne oraz sportowe  [9]

27 Inne usługi

  

  
1 Kategorie usług w rozumieniu art. 20 i załącznika IIA do dyrektywy 2004/18/WE.
2 Z wyjątkiem usług transportu kolejowego, ujętych w kategorii 18.
3 Z wyjątkiem usług transportu kolejowego, ujętych w kategorii 18.
4 Z wyjątkiem usług finansowych związanych z wystawianiem, sprzedażą, zakupem lub transferem papierów
wartościowych albo innych instrumentów finansowych oraz usług banku centralnego. Również wyłączone:
usługi obejmujące nabycie, najem lub dzierżawę – bez względu na sposób finansowania – gruntów, istniejących
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budynków lub innych nieruchomości, albo dotyczące praw do nich. Niemniej jednak przepisom dyrektywy
podlegają umowy o świadczenie usług finansowych zawarte, w dowolnej formie, równocześnie, przed lub po
zawarciu umowy nabycia, najmu lub dzierżawy.
5 Z wyjątkiem usług dotyczących badań i rozwoju innych niż takie, gdzie korzyści czerpie wyłącznie instytucja
zamawiająca w celu wykorzystania ich we własnej działalności, pod warunkiem że świadczona usługa została w
pełni wynagrodzona przez instytucję zamawiającą.
6 Z wyjątkiem usług arbitrażowych i koncyliacyjnych.
7 Kategorie usług w rozumieniu art. 21 i załącznika IIB do dyrektywy 2004/18/WE.
8 Z wyjątkiem umów o pracę.
9 Z wyjątkiem umów dotyczących nabycia, opracowania, produkcji i koprodukcji materiałów programowych
przez nadawców oraz umów dotyczących czasu emisji.
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