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Urząd Transportu Kolejowego 

00‐928 Warszawa, ul. Chałubińskiego 4 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

dotycząca zakupu usługi realizacji szkolenia z zakresu budowania i kierowania zespołami ludzkimi dla pracowników UTK – cześć 2 

 

Znak postępowania: BAF‐2311‐590a/2013 

Warszawa dn. 25.09.2013r. 

 

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

1.1. Nazwa: Urząd Transportu Kolejowego 

1.2. Adres: 00‐928 Warszawa, ul. Chałubińskiego 4 

1.3. Dane teleadresowe i internetowe:  

1.3.1. tel.: (0‐22) 630‐18‐80, faks: (0‐22) 630‐18‐91,  

1.3.2. e‐mail: baf@utk.gov.pl,  

1.3.3. strona: www.utk.gov.pl 

 

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

2.1.Postępowanie prowadzone  jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwanej dalej (ustawą) PZP. 

2.2. Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych polskich równowartości kwoty 130.000 euro. 

2.3. Niniejsze zamówienie jest usługą o charakterze niepriorytetowym, w rozumieniu art. 5 PZP. 

2.4 Powyższe zamówienie finansowane jest ze środków publicznych, w 100% , wydatek zwolniony z podatku VAT na podstawie art. 

43 ust.1 pkt 29 lit c ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług  (tj. Dz. U. z 2011, Nr 177, poz.1054 z późn. zm.)  
 

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

3.1. Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi, polegającej na przygotowaniu i przeprowadzeniu wyjazdowego, dwudniowego 

szkolenia (wykład  i warsztaty), w dniach od 23.10.2013 r do 24.10.2013 r. (włącznie), dla 90 pracowników UTK – z zakresu: 

„budowanie  i kierowanie zespołami  ludzkimi, współpraca  i komunikacja”, wraz z zapewnieniem 6 sal szkoleniowych (sala 

dla 90 uczestników szkolenia – wykład oraz 5 sal (oddzielna sala dla każdej grupy, liczącej 18 osób) – warsztaty, z wyposaża‐

niem, z zapewnieniem miejsca noclegowego  i wyżywienia dla 90 uczestników oraz trenerów a także zapewnieniem trans‐

portu dla wszystkich 90 uczestników szkolenia. 

3.1.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i inne, niezbędne informacje, zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia, zwany 

dalej OPZ, stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ. 

3.1.2. Opis zasad oraz warunków szczegółowych realizacji umowy, zawiera wzór umowy, będący Załącznikiem nr 2 do SIWZ 

3.1.3. W  przypadku wątpliwości, Wykonawca  będzie musiał  udowodnić  Zamawiającemu  fakt  spełnienia w/w. warunków 

przez oferowany przedmiot zamówienia. 

3.1.4. Kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 80000000‐4 ‐ Usługi edukacyjne i szkoleniowe; 80500000‐9 ‐ Usługi szko‐

leniowe; 55100000‐1 ‐Usługi hotelarskie ; 55300000‐3 –Usługi restauracyjne; 60100000‐9 ‐ Usługi transportowe,  

3.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

 

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

4.1. Termin szkolenia: 23 – 24.10. 2013 r. 

4.2. Szczegółowe informacje na temat terminu wykonania zamówienia, zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia, zwany dalej 

OPZ, stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ. 

 

5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU 

5.1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy: 

5.1.1. co do których nie ma podstaw do wykluczenia z postępowania wskazanych w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 2 PZP oraz 

spełniający jednocześnie następujące warunki: 

5.1.1.1. posiadają uprawnienie do wykonywania określonej działalności  i czynności będących przedmiotem niniejszego 

zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, a ich kadra uczestnicząca w reali‐

zacji zamówienia posiadają wymagane uprawnienia,  jeżeli ustawy  lub niniejszy SIWZ nakładają obowiązek po‐

siadania takich uprawnień. 

5.1.1.2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, oraz dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.  

5.1.1.2.1. Wykonawca ma wykazać  się przeprowadzeniem  ‐ w okresie ostatnich 3  lat  licząc od upływu  terminu 

składania ofert  ‐ szkoleń/warsztatów dla grup uczestników nie mniejszych niż 90 osób, w sumarycznej 
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ilości  nie mniejszej niż 800 godzin szkoleniowo – warsztatowych (suma godzin trwania wszystkich tych 

w/w. szkoleń/warsztatów); 

5.1.1.2.2. Wykonawca ma przedstawić nie mniej niż 5 trenerów (wraz podaniem następujących informacji: imiona, 

nazwiska  oraz wykaz wykonanych  szkoleń  o  tożsamym  charakterze),  o  nie  gorszych  kwalifikacjach 

(wykształceniu i doświadczeniu), niż niżej określone:  

5.1.1.2.2.1. co najmniej mgr wyższej uczelni Polskiej lub zagranicznej,  

5.1.1.2.2.2. certyfikat  ICC  lub  ICF  lub  równoważny poświadczający,  że  trener posiada co najmniej bazowe 

kompetencje coach’a w metodzie  ICC  lub  ICF  lub  równoważnej, uprawniający do posługiwania 

się  narzędziami  i  procesem  coachingowym  (kryterium  równoważności  z w/w.  „certyfikatem” 

oraz  metodą  ICC  lub  ICF:  każdy  inny  certyfikat  lub  dokument  lub  metoda,  wydawa‐

ne/opracowane przez organizacje o międzynarodowym zasięgu, członkach  i strukturze, skupia‐

jącą m.in.  trenerów/szkoleniowców/coach’ów  z  zakresu  kompetencji miękkich  typu HR, wyda‐

wana dla  lub wobec podmiotów dających  rękojmię należytego wykonania umowy  szkolenia  z 

w/w. zakresu, możliwy do weryfikacji poprzez internetową bazę trenerów / szkoleniowców / co‐

ach’ów); 

5.1.1.2.2.3. w ciągu ostatnich 3 lat, każdy z w/w. trenerów, przeprowadził szkolenia/warsztaty z zakresu bu‐
dowania i kierowania zespołami w sumarycznej ilości  nie mniejszej niż 800 godzin szkoleniowo – 

warsztatowych (suma godzin trwania wszystkich tych w/w. szkoleń/warsztatów). 

5.1.1.3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

5.2. Wykonawca może polegać na potencjale  technicznym  lub osobach zdolnych do wykonania zamówienia  innych pod‐

miotów, niezależnie od charakteru prawnego  łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowią‐

zany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szcze‐

gólności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 

zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 

5.3. Ocena spełniania warunków odbędzie się zgodnie z  formułą „spełnia  / nie spełnia”, na podstawie złożonych wraz z  

ofertą dokumentów oraz oświadczeń. 

5.4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy występujący wspólnie (m.in. konsorcjum, spółka cywilna), jed‐

nakże warunkiem określonym w pkt. 5.1.1.2.1 musi się wykazać co najmniej jeden z takich Wykonawców ‐ lider. 

5.5. Wykonawcy  samodzielnie  składający ofertę oraz  każdy  z Wykonawców  składających wspólną ofertę  (m.in.  konsor‐

cjum, spółka cywilna), musi spełnić warunek niewykluczenia z postępowania, zgodnie z pkt 5.1. SIWZ. 

5.6. Złożenie  przez Wykonawcę  nieprawdziwych  informacji, mających  wpływ  na  wynik  prowadzonego  postępowania, 

spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania, na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 3 PZP. 

 

6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW WYMAGANYCH W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU 

6.1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, oraz w celu wykazania braku podstaw do wyklu‐

czenia z postępowania o udzielenie zamówienia – Wykonawca musi złożyć następujące dokumenty: 

6.1.1. Oświadczenie Wykonawcy (część Formularza Ofertowego, będącego załącznikiem nr 3 do SIWZ): 

6.1.1.1. o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne oraz 

6.1.1.2. o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa 

w art. 24 ust. 1 PZP (tj. o niefigurowaniu w Kartotece Podmiotów Zbiorowych Krajowego Rejestru Karnego, oraz 

o niefigurowaniu w Kartotece Karnej Krajowego Rejestru Karnego ‐ w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 

1‐11 PZP) oraz w art. 24 ust. 2 PZP, oraz 

6.1.1.3. o niezaleganiu z opłacaniem podatków (Urząd Skarbowy),  lub uzyskaniu przewidzianego prawem zwolnienia, 

odroczenia lub rozłożeniu na raty zaległych płatności lub wstrzymaniu w całości wykonania decyzji właściwego 

organu, oraz 

6.1.1.4. o niezaleganiu z opłacaniem  składek na ubezpieczenia zdrowotne  i  społeczne  (Zakład Ubezpieczeń Społecz‐

nych lub Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego), lub uzyskaniu przewidzianego prawem zwolnienia, od‐

roczenia  lub  rozłożenia na  raty zaległych płatności  lub wstrzymaniu w całości wykonania decyzji właściwego 

organu. 

6.1.2. Aktualny odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne 

przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji (dla osób wykonujących jednoosobowo działalność gospodarczą – 

wypis z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej; dla spółki cywilnej – wypis z centralnej ewidencji i 

informacji  o  działalności  gospodarczej wszystkich wspólników,  dla  pozostałych  – wypis  z  KRS), wystawionego  nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, (dokumenty w  formie oryginału  lub kopii poświad‐

czonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną, z zachowaniem sposobu reprezentacji); 

6.1.3. Informacje dotyczące: 

6.1.3.1. proponowanego miejsca/miejsc  zakwaterowania  (zawierającym  opis  ośrodka, warunków  noclegowych,  sani‐

tarnych oraz szkoleniowych) oraz menu wyżywienia (zawierających przykładowe menu) – zgodnie z zasadami 
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określonymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia (zał. nr 1 do SIWZ) 

6.1.3.2.  osób  (trenerów),  jakie przeprowadzać będą szkolenie – w zakresie wykazania spełnienia warunków określo‐

nych w pkt. 5.1.1.2 nin. SIWZ. 

6.1.3.3. Ogólny zakres merytoryczny, proponowany harmonogram zajęć szkoleniowo/warsztatowych, oraz  inne  infor‐

macje o charakterze ogólnym, niezbędne do realizacji celów szkolenia.. 

6.1.4. Informacje dotyczące: 

6.1.4.1. Wcześniej przeprowadzonych szkoleń przez Wykonawcę, z zakresu budowania i kierowania zespołami ludzkimi, 

na okoliczność spełnienia warunku określonego w pkt. 5.1.1.2.1. SIWZ; 

6.1.4.2. Wcześniej przeprowadzonych szkoleń przez każdego z trenerów, jacy maja realizować niniejsze zamówienie, z 

zakresu budowania  i  kierowania  zespołami  ludzkimi,  na okoliczność  spełnienia warunku określonego w pkt. 

5.1.1.2.2. SIWZ; 

6.1.5. Oświadczenie Wykonawcy (część Formularza Ofertowego, będącego załącznikiem nr 3 do SIWZ) o tym, iż Wykonawca 

należy/nie należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 PZP.  

6.2. W przypadku oferty  składanej przez Wykonawców ubiegających  się wspólnie o udzielenie  zamówienia publicznego 

(konsorcjum, spółka cywilna), oświadczenia oraz dokumenty ‐ składa każdy z Wykonawców oddzielnie. 

6.3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP – stosuje się odpowiednio zapisy §4 Roz‐

porządzenia Prezesa Rady Ministrów z dn. 19.02.2013 r w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może żądać zamawia‐

jący od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (DZ.U. z 2013 poz.231). 

 

7. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMEN‐

TÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

7.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wyko‐

nawcy przekazują faksem, pisemnie lub drogą elektroniczną. 

7.2. Każda ze stron na żądanie drugiej potwierdza fakt otrzymania oświadczenia, wniosku, zawiadomienia  lub  informacji, 

otrzymanej w formie faksowej lub elektronicznej. 

7.2.1. Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami jest : Rafał Rembowski, mail: rafal.rembowski@utk.gov.pl 

 

8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

8.1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 

9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

9.1. Termin związania ofertą złożoną w przedmiotowym postępowaniu wynosi 30 dni. Jednakże z uwagi na bardzo krótki 

okres czasu, jaki pozostaje Wykonawcy na terminową realizację niniejszego zamówienia, Zamawiający przyłoży należy‐

tej staranności, by wszelkie decyzje w postępowaniu dokonać w możliwie najkrótszym z terminów, na  jakie pozwala 

PZP, a umożliwia celowe, oszczędne, efektywne i terminowe wydatkowanie środków publicznych. 

 

10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY 

10.1. Na ofertę składają się: 

10.1.1. Wypełniony Formularz Oferty wraz  z Formularzem Cenowym oraz wymaganymi oświadczeniami  ‐  załącznik nr 3 do 

SIWZ; 

10.1.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne 

przepisy wymagają wpisu do  rejestru, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem  terminu składania 

ofert; 

10.1.3. Informacje dotyczące: 

10.1.3.1. proponowanego miejsca/miejsc  zakwaterowania  (zawierającym  opis  ośrodka, warunków  noclegowych,  sani‐

tarnych oraz wielkości i wyposażenia sal szkoleniowych) oraz wyżywienia (zawierających przykładowe menu) – 

zgodnie z zasadami określonymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia (zał. nr 1 do SIWZ); 

10.1.3.2.  osób, które przeprowadzać będą szkolenie – w zakresie wykazania spełnienia warunków określonych w pkt. 

5.1.1.2.1 oraz 5.1.1.2.2. niniejszej SIWZ. 

10.1.3.3. Wcześniej przeprowadzonych szkoleń przez Wykonawcę, z zakresu budowania i kierowania zespołami ludzkimi, 

na  okoliczność  spełnienia warunku  określonego w  pkt.  5.1.1.2.1.  SIWZ  (należy  podać w  informacji  o  każdym 

przeprowadzonym szkoleniu co najmniej: datę szkolenia, beneficjenta szkolenia, temat szkolenia, wartość szko‐

lenia brutto w PLN, liczbę uczestników szkolenia). 

10.1.3.4. Wcześniej przeprowadzonych szkoleń przez każdego z trenerów, jacy maja realizować niniejsze zamówienie, z 

zakresu budowania  i  kierowania  zespołami  ludzkimi,  na okoliczność  spełnienia warunku określonego w pkt. 

5.1.1.2.2. SIWZ  (należy podać w  informacji o każdym przeprowadzonym szkoleniu co najmniej: datę szkolenia, 

beneficjenta szkolenia, temat szkolenia, wartość szkolenia brutto w PLN, liczbę uczestników szkolenia); 

10.2. Wykonawca  powołujący  się  przy wykazywaniu  spełniania Warunków  udziału w  postępowaniu  na  potencjał  innych 

podmiotów,  które  będą  brały  udział w  realizacji  części  zamówienia,  przedkłada  także  dokumenty  dotyczące  tego 
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podmiotu w zakresie wymaganym dla Wykonawcy, określonym w pkt. 6 SIWZ. 

10.3. W przypadku złożenia oferty przez podmioty występujące wspólnie (np. konsorcjum, spółka cywilna) – konieczne jest 

załączenie do oferty upoważnienie do podpisania oferty (o ile upoważnienie to nie wynika z innych dokumentów dołą‐

czonych do oferty) dla wspólnego pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa musi być złożony w postaci oryginału 

(lub notarialnie poświadczonej kopii). 

10.4. Oferta powinna być sporządzona: w  formie pisemnej, w  języku polskim, na kolejno ponumerowanych  i podpisanych 

kartkach oraz podpisana na końcu oferty (przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy), a numeracja kar‐

tek powinna rozpoczynać się od numeru 1, umieszczonego na pierwszej kartce oferty, 

10.5. Podpisy złożone przez Wykonawcę powinny umożliwiać ocenę tego, czy oferta została złożona przez osoby upoważ‐

nione do reprezentacji Wykonawcy. 

10.6. Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Za‐

mawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy 

złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości. 

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

10.8. Oferta (w tym wszelkie oświadczenia i zaświadczenia dołączone do niej) jest jawna, z wyjątkiem informacji stanowią‐

cych tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, gdy Wykonawca skła‐

dając ofertę zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą one być udostępnione innym uczestnikom postę‐

powania. 

10.9. Jeden Wykonawca może  złożyć  tylko  jedną ofertę.  Złożenie większej  liczby ofert  lub  złożenie ofert wariantowych 

/alternatywnych spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę. 

10.10. Wykonawca winien zamieścić ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami w zapieczętowanej kopercie opatrzonej: danymi 

wykonawcy (nazwa i adres lub pieczęć firmowa Wykonawcy), oraz oznaczona jako: „Oferta – dotycząca zakupu usługi 

realizacji  szkolenia  z  zakresu  budowania  i  kierowania  zespołami  ludzkimi  dla  pracowników  UTK  –  część  2  (BAF‐2311‐

590a/2013)‐ Nie otwierać przed 04.10.2013r. przed godz. 10.00.” 

 

11. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

11.1. Ofertę należy złożyć w terminie do 04.10.2013r. do godziny 10.00 do sekretariatu Biura Administracyjno – Finansowego 

UTK (pok. 401a) ‐ Urząd Transportu Kolejowego, ul. Chałubińskiego 4, 00‐928 Warszawa. 

11.2. Oferty można przesłać pocztą  (decyduje data wpływu do Zamawiającego)  lub składać bezpośrednio w siedzibie Za‐

mawiającego. 

11.3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Urząd Transportu Kolejowego, ul. Chałubińskiego 4, 00‐928 War‐

szawa, w sali nr 426 (IV piętro) w dniu 04.10.2013r. o godzinie 10.30. 

11.4. Otwarcie ofert jest jawne. 

11.5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę,  jaką zamierza przeznaczyć na  sfinansowanie zamó‐

wienia. 

11.6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy (siedziby) Wykonawców, a także informacje do‐

tyczące cen zawartych w ofertach, terminu wykonania zamówienia, warunków płatności i okresu gwarancji. 

11.7. Termin złożenia oferty ustalono w zgodzie z art. 5 ust 1 PZP z uwagi na niepriorytetowy charakter tego rodzaju usługi 

(w rozumieniu w/w. artykułu). 

 

12. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

12.1. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia Formularza Ofertowego, stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ 

i określenia w nim ceny za realizację zamówienia. 

 

13. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT 

13.1. Kryterium oceny oferty w niniejszym postępowaniu jest: 

13.1.1. „cena brutto” ‐ waga: 100% ; 

13.2. W kryterium oceny ofert zostanie zastosowany wzór: „Ocena punktowa =  (najniższa cena brutto oferty/cena brutto 

oferty badanej) x 100 pkt. 

13.3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, spośród ofert spełniających warunki określone w SIWZ, która uzyska naj‐

wyższą sumaryczną liczbę punktów, tj. sumę za „cenę brutto”. 

13.4. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający jednocześnie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli 

oferty (podając uzasadnienie faktyczne i prawne): 

13.4.1.  o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania oraz  

13.4.2. o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, oraz  

13.4.3. o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

13.5. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający umieści  również    informacje o wyborze najkorzyst‐

niejszej oferty na własnej stronie internetowej i w swojej siedzibie w miejscu publicznie dostępnym (tablica ogłoszeń na 

IV piętrze w siedzibie Zamawiającego). 
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14. FORMALNOŚCI PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 

14.1. Zamawiający, po skutecznym wyborze ofert najkorzystniejszych, poinformuje wybranego Wykonawcę w zakresie każ‐

dej z części, o miejscu, terminie i sposobach zawarcia umowy. 

 

15. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

15.1. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

16. WZÓR UMOWY 

16.1. Opis zasad oraz warunków szczegółowych realizacji umowy, zawiera wzór umowy, będący Załącznikiem nr 2 do SIWZ. 

 

17. POUCZENIE O ŚRODKACH PRAWNYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA 

17.1. Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI PZP (art. 179 ‐198g). 

 

18. INNE INFORMACJE 

18.1. Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert częściowych ani wariantowych. 

18.2. Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień uzupełniających w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP – do 50% 

wartości zamówienia. 

18.3. Zamawiający nie przewiduje zamiaru zawarcia umowy ramowej. 

18.4. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 

18.5. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 

18.6. Zamawiający nie wymaga, aby całość przedmiotu zamówienia została zrealizowana wyłącznie przez Wykonawcę, tzn. 

Wykonawca może powierzyć realizację całości/części zamówienia podwykonawcom. W takim wypadku Zamawiający 

wymaga do Wykonawcy  informacji w Formularzu Ofertowym,  jaka część zamówienia zostanie powierzona podwyko‐

nawcom. 

 

19. ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ 

19.1. Opis Przedmiotu Zamówienia 

19.2. Wzór umowy 

19.3. Formularz Ofertowy 
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Załącznik nr 1 

Opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu 

dotyczący zakupu usługi realizacji szkolenia 

z zakresu budowania i kierowania zespołami ludzkimi dla pracowników UTK 

 

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie przez Wykonawcę: 

1. Usługi szkoleniowej (szkolenie winno odbyć się w dniach od 23.10.2013r do 24.10.2013r włącznie) z zakresu: „kierowanie ze‐

społami ludzkimi, współpraca i komunikacja” dla 90 osób – pracowników UTK. 

2. Zakres  szkolenia  ‐ Szkolenie praktyczne  (warsztaty) z zakresu budowania  i kierowania zespołami  ludzkimi, dotyczące pod‐

wyższenia praktycznych umiejętności managerskich kierownictwa UTK w obszarze:  

a. budowania zespołów ludzkich (projektowych – zadaniowych, oraz wynikających ze struktur organizacyjnych),  

b. kierowanie zespołami ludzkimi (projektowych – zadaniowych, oraz wynikających ze struktur organizacyjnych),  

c. współpraca i komunikacja w zespole (projektowo‐zadaniowym, oraz wynikającym ze struktur organizacyjnych) 

d. obiegów  decyzji  oraz  wszelkie  inne  aspekty  wpływające  na  efektywność  zarządzania  zespołami  (projektowo‐

zadaniowymi, oraz wynikającymi ze struktur organizacyjnych) 

3. Na realizację przedmiotu zamówienia składać się będzie: 

a. Spotkanie wstępne, informacyjne (jednodniowe spotkanie robocze dot. przygotowania zagadnień itp. itd. objętych 

umową)  ‐ w zaproponowanym przez Wykonawcę  i uzgodnionym z UTK terminie w siedzibie UTK  ‐ tj. Urząd Trans‐

portu Kolejowego, 00‐928 Warszawa, ul. Chałubińskiego 4 (jednak nie później, niż do dnia 16.10.2013r). Spotkanie 

robocze ma służyć zapoznaniu się przez Wykonawcę ze specyfiką  i  informacjami szczegółowymi dotyczącymi za‐

gadnień niezbędnych wg Wykonawcy do realnego podwyższenia umiejętności managerskich kierownictwa UTK w 

obszarze określonym zakresem merytorycznym szkolenia. W spotkaniu roboczym ‐ ze strony UTK będą uczestniczyć 

wyznaczeni przez UTK ‐ pracownicy UTK (maksymalnie 10 osób) odpowiedzialni za w/w. zakres merytoryczny. Spo‐

tkanie robocze może trwać dłużej niż jeden dzień, powinno zostać tak wyznaczone i trwać na tyle długo, by Wyko‐

nawca mógł z należytą starannością przygotować się do realizacji dalszej części umowy ‐ tj. warsztatów roboczych 

w terminach niżej określonych. Na spotkaniu takim winny być poruszone, omówione i uzgodnione z Zamawiającym 

wszelkie sprawy związane z realizacja szkolenia, obsługi, zakwaterowania, wyżywienia, transportu itp. itd. 

b. Właściwe  szkolenie warsztatowe w dniach od 23.10.2013r – 24.10.2013r.  (włącznie  ‐  razem dwa dni) w wybranym 

przez Wykonawcę ośrodku szkoleniowym (wymagania dotyczące ośrodka szkoleniowego ‐ patrz niżej). 

4. Zamawiający wymaga by zajęcia szkoleniowe odbywałyby się w 5 grupach, liczących nie więcej niż 18 osób, przy założeniu, iż 

w części teoretycznej uczestniczą wszyscy beneficjenci szkolenia w jednej grupie. Szkolenie powinno mieć charakter warszta‐

towo‐treningowy, z elementami wykładu.  

5. Metody prowadzenia zajęć:  

a. Wykłady, 

b. warsztaty, testy, kwestionariusze, studium przypadków, burze mózgów, gry symulacyjne, itd., itp.  

c. Ważnym elementem winna być gra strategiczna.  

6. Wykonawca w ofercie przedstawi Zamawiającemu proponowany Program zajęć, jaki zostanie doszczegółowiony i uzgodnio‐

ny z Zamawiającym – w trakcie  i bezzwłocznie po spotkaniu z przedstawicielami Zamawiającego, o którym mowa w pkt 3a, 

niniejszego OPZ. Wykonawca ma przedstawić nie mniej niż 5 trenerów (wraz podaniem następujących informacji: imiona, na‐

zwiska oraz wykaz wykonanych  szkoleń o  tożsamym charakterze), których proponuje do przeprowadzenia zajęć,  spośród 

których  zaproponować  jednego,  który  przeprowadzi wykład,  następnie  pozostali  trenerzy,  którzy  przeprowadzą  zajęcia 

warsztatowe w grupach 

7. Czas zajęć szkoleniowych: 11.30 – 14.00 i 15 – 19.30 pierwszego dnia oraz 9.00 – 15.00 drugiego dnia szkolenia. 

8. Przedmiot umowy, obejmuje również: 

a. Przygotowanie  i wydrukowanie odpowiednich materiałów szkoleniowych dla uczestników oraz 2 egz. wersji elek‐

tronicznych tych materiałów dla Zamawiającego. 

b. Zapewnienie Sali mieszczącej wszystkich beneficjentów szkolenia a także 5 sal do zajęć w 18 osobowych zespołach, 

oraz 1 sali dla wszystkich uczestników szkolenia. Sale muszą znajdować się w ośrodku szkoleniowym/ centrum kon‐

ferencyjnym, w którym zakwaterowani będą uczestnicy szkolenia.  

c. Zakwaterowanie każdego uczestnika szkolenia w pokojach nie większych niż trzyosobowe, z czego 50% to pokoje 

jednoosobowe oraz dwuosobowe. Pokoje powinny być wyposażone w zintegrowaną łazienkę (tj. umywalka, prysz‐

nic lub wanna, WC).  

d. Zapewnienie transportu dla wszystkich uczestników szkolenia autokarami (o pojemności nie mniejszej niż 30 miejsc 

siedzących ‐ spełniającymi wszelkie wymogi techniczne  i homologacyjne w tym zakresie) spod siedziby Zamawiają‐

cego – Warszawa,  ul. Chałubińskiego 4 na miejsce szkolenia i z powrotem, po zakończeniu szkolenia, w godzinach 

ustalonych z Zamawiającym 

e. Zapewnienia wyżywienia dla uczestników szkolenia, trenerów oraz osób wizytujących szkolenie. Czas rozpoczęcia i 

zakończenia zajęć szkoleniowych powinien uwzględniać czas wydawania posiłków. 

Dzień I: 
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12.30  przerwa kawowa ( na przerwach kawowych serwowane będą co najmniej: kawa, herbata, woda  

mineralna, soki, ciastka/ ciasto) 

14 – 15  obiad (co najmniej 2 daniowy, dodatkowo deser oraz napoje) 

17.30  przerwa kawowa 

20.00  kolacja uroczysta (bufet), 

Dzień II: 

7.30 – 8.50 śniadanie (szwedzki stół) 

11.00  przerwa kawowa 

13.00  przerwa kawowa 

15.30  obiad (co najmniej 2 daniowy, dodatkowo deser oraz napoje) 

9. Wykonawca, w  trakcie  realizacji umowy a przed  rozpoczęciem pierwszego ze  szkoleń określonych niniejszymi wymogami, 

uzgodni z Zamawiającym – szczegółowe menu cateringów, śniadania w dniu II, obiadów w dniu I oraz II, oraz uroczystej kola‐

cji w dniu I. 

10. Zamawiający wymaga, by ośrodek w którym szkolenie zostanie zorganizowane (wraz z miejscem zakwaterowania i wyżywie‐

nia uczestników) był usytuowany w odległości nie większej niż 60 km, a nie mniejszej niż 20 km od siedziby UTK (liczy się dłu‐

gość trasy drogowej od Urzędu Transportu Kolejowego, 00‐928 Warszawa, ul. Chałubińskiego 4.  

11. Wykonawca ma obowiązek wydać świadectwo ukończenia / certyfikat każdemu uczestnikowi szkolenia. 

12. Szkolenie musi odbywać się w języku polskim. 
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Załącznik nr 2 (wzór umowy) 

UMOWA nr ....................................... 

zawarta w dniu ................................. w Warszawie, pomiędzy: 

 

Skarbem Państwa ‐ Urzędem Transportu Kolejowego 

z siedzibą w Warszawie (kod: 00‐928) przy ul. Chałubińskiego 4 reprezentowanym przez: 

………………………………….. ‐ …………………………………… 

zwanym dalej Zamawiającym 

a 

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

reprezentowanym przez: 

………………………………. ‐ ………………………………. 

zwanego dalej Wykonawcą. 

 

W związku z przeprowadzonym postępowaniem zamówieniowym, w trybie przetargu nieograniczonego, realizowanym na podstawie 

zapisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych, strony zawarły następująca umowę:  

 

§ 1.  

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest przygotowanie i przeprowadzenie przez Wykonawcę na rzecz wskazanych przez Zamawiające‐

go pracowników Zamawiającego usługi szkoleniowej o charakterze warsztatowym, przez odpowiednie do tego osoby  / podmioty 

(spełniające określone wymagania Zamawiającego w  zakresie wykształcenia  i doświadczenia  ‐ będące pracownikami  / współpra‐

cownikami / podwykonawcami Wykonawcy), z zakresu „budowanie  i kierowanie zespołami  ludzkimi, współpraca  i komunikacja”,– 

zgodnie z zasadami, warunkami określonymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia (zał. nr 1 do niniejszej umowy) z zastrzeżeniem §1 ust 

2‐8. 

2. Przedmiot niniejszej umowy winien zostać zrealizowany w terminach oraz lokalizacji określonych w Opisie Przedmiotu Zamówienia 

– zał. nr 1 do niniejszej umowy. 

3. Przedmiot niniejszej umowy obejmuje również wynajęcie sal szkoleniowych, zapewnienie zakwaterowania, wyżywienia oraz trans‐

portu – zgodnie z zasadami i terminami określonymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia – zał. nr 1 do niniejszej umowy. 

4. W zakres realizacji przedmiotu umowy wchodzi także: 

1)  przygotowanie przez Wykonawcę na swój koszt i ryzyko: 

a) wszelkich niezbędnych materiałów szkoleniowych dla każdego uczestnika; 

b) świadectw ukończenia/certyfikatów itp. itd. dla każdego uczestnika; 

5. Niniejsza umowa będzie realizowana zgodnie z określonym przez Wykonawcę, a zaakceptowanym przez Zamawiającego harmo‐

nogramem czasowo‐merytorycznym, programem szkolenia itp. itd., załączonym do umowy (zał. nr 2) zawierającym elementy okre‐

ślone w Opisie Przedmiotu Zamówienia (zał. nr 1 do umowy). 

6. Zamawiający może wypowiedzieć umowę z ważnych, uzasadnionych  i określonych na piśmie powodów, z  14 dniowym okresem 

wypowiedzenia,  liczonym od momentu przekazania Wykonawcy oświadczenia o wypowiedzeniu w dowolnej formie. W takim wy‐

padku Wykonawca ma obowiązek rzetelnie realizować przedmiot umowy, określony w §1 ust 1 do zakończenia okresu wypowiedze‐

nia oraz posiada prawo do żądania wynagrodzenia, wg zasad określonych w § 3 ust 1 tylko za faktycznie zrealizowaną część zamó‐

wienia . 

7. Po poprawnym zrealizowaniu przedmiotu umowy przez Wykonawcę, Zamawiający wystawi Wykonawcy potwierdzenie jej odbioru. 

Moment wystawienia potwierdzenia odbioru uważany będzie za moment  jej  realizacji. Zamawiający ma prawo nie wystawić po‐

twierdzenia odbioru tylko w razie stwierdzenia niepoprawności realizacji umowy, podając w sposób pisemny uzasadnienie takiej de‐

cyzji.  

8. Podpisane przez osobę określoną w §5 ust 1 niniejszej umowy potwierdzenia odbioru umowy jest podstawą do wystawienia przez 

Wykonawcę rachunku/faktury (zgodnie z przepisami księgowymi w tym zakresie). 

9. Wykonawca  oświadcza,  że  teksty mini wykładów  szkoleniowych,  przygotowane  i  przeprowadzone  na  podstawie  umowy  oraz 

przygotowane w związku z nimi materiały szkoleniowe, mają charakter twórczy i stanowią przedmiot prawa autorskiego, który pod‐

lega ochronie prawnej. W ramach wynagrodzenia Wykonawca upoważnia Zamawiającego do korzystania z przekazanych materia‐

łów szkoleniowych wyłącznie na potrzeby uczestników szkolenia do celów wykonywania merytorycznych zadań na stanowisku pra‐

cy.  Zamawiający  nie  jest  upoważniony  do  rozpowszechniania  tekstów  przygotowanych  i  przeprowadzonych miniwykładów,  ani 

opracowanych w związku z nimi materiałów szkoleniowych w inny sposób niż opisany powyżej. 

 

§ 2.  

1. Wykonawca: 

1) oświadcza,  iż dysponuje odpowiednią kadrą szkoleniową do  realizacji przedmiotu umowy  (uprawnienia  i kwalifikacje, doświad‐

czenie kadry szkolącej) 

2) oświadcza,  iż posiada doświadczenie oraz wiedzę merytoryczną, uprawniające do zaproponowania  (i późniejszego przeprowa‐

dzenia) założeń merytorycznych oraz organizacyjnych szkolenia itp. itd. (ilość godzin i temat szkolenia)  lub ‐ w zakresie realizacji 
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zamówienia  ‐ opiera  się na wiedzy, wykształceniu, kwalifikacjach, doświadczeniu  i uprawnieniach osób zdolnych do wykonania 

zamówienia (niezależnie od charakteru prawnego i łączącego go z nimi stosunków); 

3) odpowiada za działanie własne, działania podwykonawców  jak za działania własne, oraz za to,  iż będzie dysponował zasobami 

niezbędnymi do realizacji niniejszej umowy; 

4) obowiązany jest wykonywać zlecone czynności z zachowaniem należytej staranności, z uwzględnieniem zawodowego charakte‐

ru prowadzonej działalności.  

5) obowiązany jest do realizacji umowy poprzez personel wskazany w załączniku nr 2 do umowy w zakresach tam określonych. Jeśli 

tak wskazana osoba nie jest w stanie przeprowadzić zajęć/szkoleń itp. osobiście w terminie określonym w załączniku nr 2, Wyko‐

nawca ma obowiązek zapewnić na ten okres zastępstwo osoby o nie gorszych kwalifikacjach zawodowych, uprawnieniach  i do‐

świadczeniu 

6) obowiązany  jest do zachowania w  tajemnicy wszelkich  informacji dotyczących Zamawiającego, zdobytych przy  realizacji zleco‐

nych czynności, pod rygorem cywilnej odpowiedzialności za szkodę, jaką Zamawiający poniesienie wskutek ujawnienia jego tajem‐

nic handlowych. 

2. Przy wykonywaniu zleconych czynności Wykonawca podlega poleceniom Zamawiającego, o  ile dotyczą one realizacji przedmiotu 

umowy. 

3. Zamawiający ma prawo do natychmiastowego wypowiedzenia umowy ze skutkiem określonym w § 3 ust 4 w sytuacji, w której: 

1) Wykonawca  zaprzestał  z powodów  leżących po  stronie Wykonawcy  realizacji  czynności określonych w umowie, w  terminach 

określonych w umowie  i nie podejmuje ich po wezwaniu przez Zamawiającego do ich realizacji; 

2) Wykonawca z powodów leżących po stronie Wykonawcy w inny, rażący sposób nie realizuje właściwie czynności, określonych w 

umowie i nie zaprzestaje tego po wezwaniu przez Zamawiającego do ich właściwej realizacji 

4. W przypadku wystąpienia innych, niż określone w §2 ust 3 nieprawidłowości w wykonywaniu obowiązków określonych w umowie 

przez Wykonawcę, Zamawiający może określić, w jakiej części umowa nie została wykonana właściwie i wprost proporcjonalnie ob‐

niżyć wielkość wynagrodzenia, określonego na podstawie §3 ust 1. Obniżenie wynagrodzenia wymaga uzasadnienia pisemnego ta‐

kiej czynności. 

5. Zamawiający przewiduje, w celu należytego wykonania przedmiotu umowy, możliwość zmiany jej postanowień w stosunku do tre‐

ści oferty Wykonawcy, w tym zmianę: ostatecznego terminu wykonania przedmiotu umowy, zmianę przedmiotu umowy, zasad wy‐

płaty wynagrodzenia, wysokości wynagrodzenia, sposobu odbioru usługi  ‐ o  ile zostanie spełniony  jeden z następujących warun‐

ków:  

1) w sytuacji zaistnienia siły wyższej 

2)  gdy konieczność zmiany jest spowodowana zaistnieniem niezawinionych przez Wykonawcę okoliczności, których nie można było 

przy dołożeniu należytej  staranności przewidzieć w  chwili zawarcia umowy, a które uniemożliwiają np. prawidłowe wykonanie 

przedmiotu umowy w terminie określonym w § 1 ust. 2 niniejszej umowy lub innego rodzaju okoliczności uniemożliwiających pra‐

widłową realizację umowy. 

3) utraty przez Zamawiającego  źródła  finansowania zamówienia w całości  lub części, a także w przypadku przesunięcia  źródeł  fi‐

nansowania zamówienia. 

4) zmian po zawarciu umowy przepisów prawa  lub wprowadzenia nowych przepisów prawa  lub zmiany  lub wprowadzenia nowej 

bezwzględnie obowiązującej normy powodującej konieczność zmiany, modyfikacji  lub odstępstwa w odniesieniu do przedmiotu 

zamówienia; 

5) zmiana ustawowej stawki podatku VAT , innych obiektywnych obciążeń podatkowych lub interpretacji prawnych w tym zakresie; 

6. Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych w §2 ust. 5 niniejszej umowy okoliczności nie stanowi bezwzględnego zobowiązania 

Zamawiający do dokonania takich zmian, ani nie może stanowić podstawy roszczeń Wykonawcy do ich dokonania. 

7. Ewentualna zmiana umowy nastąpi z uwzględnieniem wpływu,  jaki wywiera wystąpienie okoliczności uzasadniającej modyfikację 

na dotychczasowy kształt zobowiązania umownego. 

 

§ 3.  

1. Za  rzetelne  i  terminowe wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje prawo do  żądania od Zamawiającego wynagro‐

dzenia w wysokości ……………….. zł brutto. 

2. Wynagrodzenie określone w § 3 ust 1 niniejszej umowy, zawiera wszelkie koszty, jakie związane są z realizacją przedmiotu umowy, 

np. wynajem sal szkoleniowych, zakwaterowanie, wyżywienie,  transport  itp.  itd. – przekazanych uczestnikom szkoleń  (pracowni‐

kom Zamawiającego), w związku z realizacja przedmiotu umowy przez Wykonawcę. Wykonawca za kompleksową realizację  usługi 

(szkolenie, zakwaterowanie, wyżywienie, transport) wystawi Zamawiającemu – jeden rachunek/fakturę VAT (zgodnie z obowiązują‐

cymi  przepisami  księgowymi w  tym  zakresie)  z  tytułu  realizacji  usługi  szkoleniowej.  Powyższe  zamówienie  finansowane  jest  ze 

środków publicznych, w 100%, wydatek zwolniony z podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt 29 lit c ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 

o podatku od towarów i usług  (tj. Dz. U. z 2011, Nr 177, poz.1054 z późn. zm.)  

3. Wykonawca wystawi rachunek/fakturę (zgodnie z przepisami księgowymi w tym zakresie) za poprawnie zrealizowaną umowę po 

otrzymaniu od Zamawiającego potwierdzenia odbioru usługi, o którym mowa w § 1 ust 7 niniejszej umowy. Wynagrodzenie określo‐

ne na fakturze płatne będzie na konto bankowe określone na rachunku/fakturze, w terminie do 14 dni od dnia dostarczenia rachun‐

ku / faktury.  
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§4 

1. Zamawiający ma prawo nałożyć na Wykonawcę następujące kary umowne: 

1) za niewykonanie przedmiotu umowy, określonego w §1 ust 1 umowy ‐ Zamawiający ma prawo nałożyć na Wykonawcę karę umow‐

ną w wysokości 100% wynagrodzenia określonego w § 3 ust 1, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

2) za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy (tj. nie wypełnienie wszystkich obowiązków określonych w załączniku nr 1 do umo‐

wy – opisie przedmiotu zamówienia, lub realizację szkolenia przez kadrę inną, niż określoną w ofercie Wykonawcy a nie spełniającą 

warunku, określonego w §2 ust 1 pkt 5 umowy) ‐ Zamawiający ma prawo nałożyć na Wykonawcę karę umowną w wysokości 50% 

wynagrodzenia określonego w § 3 ust 1, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

3) w sytuacji natychmiastowego wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego, określonej w § 2 ust 3, Zamawiający ma prawo nało‐

żyć na Wykonawcę karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia określonego w § 3 ust 1, na co Wykonawca wyraża zgodę.  

2. W przypadku naliczenia przez Zamawiającego kar umownych wg zasad określonych w niniejszym paragrafie, Zamawiający wystawi 

Wykonawcy stosowną notę obciążeniową. Wynagrodzenie wypłacane Wykonawcy wg zasad określonych w §3 niniejszej umowy 

może zostać pomniejszone o wartość not obciążeniowych, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

3. W  przypadku  powstania  szkód  z  tytułu  niewykonania  lub  nienależytego  wykonania  umowy  przewyższających  wysokość  kar 

umownych,  Zamawiający  zastrzega  sobie prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość  zastrzeżonych  kar  (od‐

szkodowanie uzupełniające). 

 

§5 

1. ………………………. jest osobą ze strony Zamawiającego odpowiedzialną za realizacje niniejszej umowy, w tym upoważnioną do 

kontaktów z Wykonawcą, w sprawach związanych z realizacją niniejszej umowy w czasie jej obowiązywania. Dane teleadresowe: te‐

lefon stacjonarny: …………….., telefon komórkowy: ……………..; poczta e‐mail: …………………….. 

2. ……………………….  jest osobą  ze  strony Wykonawcy odpowiedzialną  za  realizacje niniejszej umowy, w  tym upoważnioną do 

kontaktów z Zamawiającym, w sprawach związanych z realizacją niniejszej umowy w czasie jej obowiązywania. Dane teleadresowe: 

telefon stacjonarny: …………….., telefon komórkowy: ……………..; poczta e‐mail: …………………….. 

3. W pozostałych sprawach nie objętych niniejszą umową mają zastosowanie właściwe przepisy PZP oraz Kodeksu cywilnego.  

4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 

5. Ewentualne spory mogące powstać na tle realizacji niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu właściwego sądu powszech‐

nego. 

6. Umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach ‐ Egzemplarz nr 1 i nr 2 dla Zamawiającego, egzemplarz nr 3 

dla Wykonawcy. 

 

Załączniki do umowy: 

1. Opis przedmiotu zamówienia (SIWZ); 

2. Oferta Wykonawcy (Harmonogram oraz Program Szkolenia itp. itd.) 

 

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY            WYKONAWCA 
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Załącznik nr 3 (wzór formularza ofertowego) 

 

 

……………………………………. 

pieczęć Wykonawcy 

 

Nazwa Wykonawcy: 

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

Siedziba Wykonawcy: 

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

REGON Wykonawcy: 

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

NIP Wykonawcy: 

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

Osoba uprawniona do kontaktu z Zamawiającym  

imię i nazwisko: ……………………………………………………………… stanowisko: ……………………………………….…… 

nr telefonu oraz faksu ……………………………………………..……………… adres mailowy …………………………………….. 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

Do: Urzędu Transportu Kolejowego, 00‐928 Warszawa, ul. Chałubińskiego 4 

 

Nawiązując do zaproszenia do składania ofert w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 130.000 euro:  

dotycząca zakupu usługi realizacji szkolenia z zakresu budowania i kierowania zespołami ludzkimi dla pracowników UTK –część 2 

(Nr sprawy: BAF‐2311‐590a/2013) 

oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w cenie  

w sumie: …………………………………………….……….  zł brutto 

termin wykonania zamówienia, warunki płatności, gwarancja: zgodne z SIWZ 

 

W związku ze złożoną ofertą: 

1) Oświadczamy,  iż dokładając  należytej  staranności,  zapoznaliśmy  się  ze  Specyfikacją  Istotnych Warunków  Zamówienia wraz  ze 

Wzorem Umowy oraz Opisem Przedmiotu Zamówienia ‐ i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz że zdobyliśmy informacje koniecz‐

ne do należytego przygotowania oferty. 

2) Oświadczamy,  że Wzór Umowy,  stanowiący  załącznik  nr  2 do  Specyfikacji  Istotnych Warunków  Zamówienia,  został przez  nas 

zaakceptowany w całości i bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na zapro‐

ponowanych warunkach w określonym przez Zamawiającego terminie. 

3) Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówie‐

nia. 

4) Oświadczamy,  iż za wyjątkiem  informacji  i dokumentów zawartych na kartkach opatrzonych napisem „tajemnica przedsiębior‐

stwa” na stronach: do …………….. do ………………… (określa Wykonawca – w przypadku pełnej jawności – prosimy skreślić lub 

nie wypełniać) niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są  jawne  i nie zawierają  informacji stanowiących tajemnicę przed‐

siębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

5) Ofertę niniejszą składamy na ….................. kolejno ponumerowanych kartkach. 

6) Nasza firma przeprowadziła …………………. (podać liczbę) następujących szkoleń/warsztatów z zakresu budowania i kierowania 

zespołami ludzkimi ‐ (podać następujące informacje na okoliczność spełnienia warunków określonych w SIWZ – wg następującego 

wzoru, dla każdego z przeprowadzonych szkoleń): 

a) Data szkolenia: …………… 

b) Beneficjent szkolenia: ……………….. 

c) Temat szkolenia: …………… 

d) Wartość szkolenia brutto: …………… 

e) Liczba uczestników szkolenia …………….. 

7) W trakcie realizacji zajęć szkoleniowych, jako trenerów – osoby prowadzące szkolenie określamy, iż zajęcia szkoleniowe prowadzić 

będą następujące osoby: (podać  kwalifikacje i wykształcenie oraz doświadczenie tejże osoby –  spełniające warunki określone w 

Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz SIWZ – wg następującego wzoru): 

a) Imię i nazwisko: …………………………………………………………… 

b) Kwalifikacje i wykształcenie: …………………………………………………………… 

c) Doświadczenie: trener przeprowadził ………………………………………. (podać liczbę) następujących szkoleń/warsztatów 

z zakresu budowania i kierowania zespołami ludzkimi ‐ (podać następujące informacje na okoliczność spełnienia warunków 

określonych w SIWZ – wg następującego wzoru, dla każdego z przeprowadzonych szkoleń): 

i) Data szkolenia: …………… 
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ii) Beneficjent szkolenia: ……………….. 

iii) Temat szkolenia: …………… 

iv) Wartość szkolenia brutto: …………… 

v) Liczba uczestników szkolenia …………….. 

8) Uwaga: Wykonawca może w zakresie realizacji zamówienia opierać się na wiedzy, wykształceniu, kwalifikacjach i doświadczeniu 

osób zdolnych do wykonania zamówienia, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków. W takiej sytuacji 

jednak –  Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do swojej oferty pisemne zobowiązanie tychże osób do oddania mu do dyspozy‐

cji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 

9) Oświadczenie Wykonawcy o powierzeniu  części  zamówienia podwykonawcom  ()  ‐           DOTYCZY/NIE DOTYCZY – niepotrzebne 

skreślić !!!. W przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, należy podać informacje o tychże podmiotach, wg na‐

stępującego wzoru: 

a) Firma (nazwa) podwykonawcy: …………… 

b) Adres (siedziba): …………… 

c) Podzlecony zakres dla podwykonawcy: …………… 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  

W  imieniu Wykonawcy,  tj.  (nazwa  –  firma Wykonawcy) ………………………………………………………………………….,  biorąc 

pod uwagę odpowiedzialność cywilną oraz karną za złożenie fałszywego oświadczenia ‐ oświadczam, iż: 

1) w/w. Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicz‐

nych, tj. m.in.: 

a) nie figuruje w Kartotece Podmiotów Zbiorowych Krajowego Rejestru Karnego, oraz o nie figuruje w Kartotece 

Karnej Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 1‐11 PZP, oraz 

b) nie zalega z opłacaniem podatków (Urząd Skarbowy),  lub uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odrocze‐

nie  lub rozłożenie na raty zaległych płatności  lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 

oraz 

c) nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne (Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego),  lub uzyskał przewidziany prawem zwolnienia, odroczenia  lub roz‐

łożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymaniu w całości wykonania decyzji właściwego organu 

2) w/w. Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 PZP 

3) w/w. Wykonawca uprawnienie do wykonywania określonej działalności  i czynności będących przedmiotem niniejszego 

zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, a jego kadra uczestnicząca w realizacji zamó‐

wienia posiadają wymagane uprawnienia,  jeżeli ustawy  lub niniejszy SIWZ nakładają obowiązek posiadania  takich upraw‐

nień; posiada niezbędną wiedzę  i doświadczenie (do wykonania zamówienia), dysponuje odpowiednim potencjałem tech‐

nicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniają‐

cej wykonanie zamówienia. Wykonawca może w zakresie realizacji zamówienia opierać się na wiedzy, wykształceniu, kwali‐

fikacjach, doświadczeniu  i uprawnieniach osób zdolnych do wykonania zamówienia, niezależnie od charakteru prawnego 

łączącego go z nimi stosunków. W takiej sytuacji jednak –  Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do swojej oferty pisemne 

zobowiązanie tychże osób do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywa‐

niu zamówienia. 

 

Do oferty załączono: 

a) Aktualny odpis z właściwego rejestru (dla osób wykonujących jednoosobowo działalność gospodarczą – wypis z ewidencji; 

dla spółki cywilnej – wypis z ewidencji wszystkich wspólników, dla pozostałych – wypis z KRS), jeżeli odrębne przepisy wymagają 

wpisu do rejestru,  wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, (dokumenty w formie 

oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną, z zachowaniem 

sposobu reprezentacji); 

b) pełnomocnictwo do reprezentacji Wykonawcy (jeśli upoważnienie do podpisania niniejszej oferty nie wynika w odpisu z wła‐

ściwego rejestru) 

c) ogólny zakres merytoryczny, proponowany harmonogram zajęć szkoleniowo/warsztatowych, prowadzącą w/w. kadrę, oraz 

inne informacje o charakterze ogólnym, niezbędne do realizacji celów szkolenia. 

d) ewentualnie: pisemne zobowiązanie osób trzecich do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres ko‐

rzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 

 

……………………………………………..  

(miejscowość, data) 

 

 

 

……………………………………………..  

(podpis z pieczątką imienną, lub podpis czytelny osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy) 


