
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego              

 

                                                                          

Znak sprawy: ZS-ZP.2100/4/2011     Załącznik nr 1 do SIWZ 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

Nazwa Wykonawcy ………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Z siedzibą/adresem zamieszkania …………………………………………………………………………………………………… 

 

Posiadająca REGON ………………………………………NIP…………………………………………….. 

 W postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na: opiekuna uczniów na praktyce zawodowej 

uczniów Zespołu Szkół im. gen. Władysława Sikorskiego w Rudniku nad Sanem w związku    z projektem 

„Wdrożenie  i Certyfikacja Systemu Zarządzania Jakością oraz podniesienie atrakcyjności          

i jakości kształcenia zawodowego” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Składam niniejszą ofertę na częśd …………………………………………zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia – zał. 

Nr 1.1 do SIWZ 

 

Wartośd netto za jedną godzinę (60 minut) opieki nad grupą uczniów  …………………….zł.                                                                      

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

VAT …………….zł. (słownie złotych: ……………………………………………………………………………………………………..) 

Wartośd brutto …………………………zł. (słownie złotych: ………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..) 

Oświadczamy, że: 

1) zamówienie wykonamy w terminie. 

2) Zapoznaliśmy się ze SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeo. 

3) Cena podana w punkcie 1. Zawiera wszystkie składniki niezbędne do prawidłowego wykonania 

przedmiotu zamówienia i jest ostateczna. 

4) Akceptujemy warunki płatności zgodnie z zapisami projektu umowy 

5) Akceptujemy bez zastrzeżeo projekt umowy i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do 

zawarcia umowy na jego warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego 

6) Uważamy się związani niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ 

7) Inne dokumenty i oświadczenia dołączone do niniejszej oferty: 

8) …………………………………………………………………………….. 

9) …………………………………………………………………………….. 

10) ……………………………………………………………………………. 

11) ………………………………………………………………………………. 

12) ………………………………………………………………………………..  …………………………………………… 

(podpis osób uprawnionych do 

reprezentowania Wykonawcy) 
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Znak sprawy: ZS-ZP.2100/4/2011     Załącznik nr 2 do SIWZ 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY                                                                                                                

o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust 1  ustawy PZP 

 

Nazwa i adres Wykonawcy …………………………………………………………………………………………………………. 

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

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na opiekuna uczniów na praktykach zawodowych dla uczniów Zespołu Szkół im. 

Gen. Władysława Sikorskiego w Rudniku nad Sanem, w związku z realizacją projektu  „Wdrożenie i 

Certyfikacja Systemu Zarządzania Jakością oraz podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia 

zawodowego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego, oświadczam(y), że spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ 

dotyczące w szczególności: 

1. Posiadania uprawnieo  niezbędnych do wykonania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnieo 

2. Posiadania wiedzy i doświadczenia 

3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia 

4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej 

Na potwierdzenie spełnienia wyżej wymienionych warunków do oferty załączam(y) wszelkie 

dokumenty i oświadczenia wskazane przez  Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. 

 

 

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

                              Data     podpis osoby upoważnionej 
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Znak sprawy: ZS-ZP.2100/4/2011     Załącznik nr 4 do SIWZ 

 

OŚWIADCZENIE OSOBY FIZYCZNEJ W ZAKRESIE ART. 24 UST. 1 PKT 2 USTAWY PRAWO 

ZAMÓWIEO PUBLICZNYCH 

 

Nazwa (nazwisko i imię) oraz adres Wykonawcy 

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

 

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

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na opiekuna uczniów na praktykach zawodowych dla uczniów Zespołu Szkół im. gen. 

Władysława Sikorskiego w Rudniku nad Sanem, w związku z realizacją projektu  „Wdrożenie i Certyfikacja 

Systemu Zarządzania Jakością oraz podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego” 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,  będąc 

świadomy, że na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 204 r. Prawo zamówieo publicznych 

(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się 

wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłośd ogłoszono, z wyjątkiem 

wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem 

sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego oświadczam(y), 

że w stosunku do minie/nas nie istnieją powyższe przesłanki wykluczenia z postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego. 

 

  

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

           data     PODPIS OSOBY UPOWAŻNIONEJ 
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Znak sprawy: ZS-ZP.2100/4/2011    Załącznik nr 1.1  opis przedmiotu zamówienia 

     Opis usługi  

Opiekun uczniów na praktykach zawodowych 

1. Miejsce przeprowadzenia praktyk zawodowych uczniów: 

W miesiącu maju 2011 r. 

Uczniowie Technikum Mechanicznego – grupa I i II 

Przedsiębiorstwo Polimex – Mostostal S.A. 

Ul. Stalowa 5 

37-420 Rudnik nad Sanem 

Uczniowie Technikum Przemysłu Drzewnego 

Jedna z dwóch grup – Z.P.H. Pinus II A. Nagier, ul.. 3-go Maja 76, 37-410 Ulanów 

Następna grupa – Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe ACER, ul. Rzeszowska 28, 37-420 

Rudnik nad Sanem 

W kolejnych latach Zamawiający zastrzega sobie możliwośd zmiany w zakresie pracodawców 

przyjmujących uczniów na praktykę zawodową. 

2. Ilośd godzin zajęd praktycznych dla każdej osoby podlegającej szkoleniu:   

8 godzin dziennie  w czasie od godz. 700 do godz. 1500 (wszystkie dni robocze w m-cu maju) 

3. Planowana ilośd osób -  

Rok 2011 

Technikum Mechaniczne  - ogółem 29 uczniów  

Technikum Przemysłu Drzewnego - ogółem 12 uczniów 

Rok 2012 

Technikum Mechaniczne  - nie więcej niż ogółem 30 uczniów  

Technikum Przemysłu Drzewnego - nie więcej niż ogółem 15 uczni 

Rok 2013 

Technikum Mechaniczne  - nie więcej niż ogółem 30 uczniów  

Technikum Przemysłu Drzewnego - nie więcej niż ogółem 15 uczni 

 

4. Termin objęcia i czas pełnienia funkcji opiekuna uczniów na praktykach zawodowych 

a/ rozpoczęcie i zakooczenie praktyk  m-c maj 2011 r. 

m-c maj 2012 r., m-c maj 2013 r. 

b/ termin obowiązywania umowy: do kooca maja  2013 r. 

Praktyki zawodowe uczniów  przeprowadzane będą w w każdym roku (2011,2012,2013)        

w miesiącu maju (od 01 do 31 dnia miesiąca we wszystkie dni robocze).  

5. Zamawiający dopuszcza możliwośd wystawiania faktur, rachunków częściowych po 

zakooczeniu każdego z etapów praktyki, zgodnie ze wzorem umowy stanowiącej załącznik do 

SIWZ 

6. Zamawiający wymaga aby wszyscy uczniowie biorący udział w praktykach zawodowych 

przystąpili do egzaminu na zakooczenie praktyk. 
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Znak sprawy: ZS-ZP.2100/4/2011   Załącznik nr 1.1  opis przedmiotu zamówienia

  

7. Dokumenty jakie winien przedłożyd Wykonawca po zakooczeniu każdego z etapów praktyk 

zawodowych 

a. Lista obecności uczniów 

b. Dzienniki praktyk 

c. Protokół z egzaminu koocowego 

8. Dokumenty wymagane od Wykonawcy przed zawarciem umowy 

Wszystkie wymienione w SIWZ 

9. Co ma zawierad cena 

a) Wszystkie elementy związane z realizacją zamówienia. 

b) Cena jest to wartośd netto za jedną godzinę zegarową opieki nad grupą uczniów.  

 

 

Zamawiający wymaga aby wszystkie dokumenty wystawiane przez Wykonawcę 

wynikające z realizacji zamówienia (np. listy obecności uczniów) zawierały logo 

projektu zgodnie ze wzorem załączonym do SIWZ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego              

                                                                          

Znak sprawy: ZS-ZP.2100/4/2011     Załącznik nr 3 do SIWZ 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

Nazwa, nazwisko i imię i adres Wykonawcy …………………………………………………………………………………………………………………. 

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

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na opiekuna uczniów 

na praktykach  zawodowych dla uczniów Zespołu Szkół im. gen. Władysława Sikorskiego w Rudniku nad Sanem, w związku z realizacją 

projektu  „Wdrożenie i Certyfikacja Systemu Zarządzania Jakością oraz podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego” 

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, oświadczam(y), że nie podlegamy wykluczeniu 

z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówieo publicznych. 

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

           data        PODPIS OSOBY UPOWAŻNIONEJ 

Art. 24; 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 

1) Wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda została 

stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; 

2) Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłośd ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po 

ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu,  jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia 

wierzycieli przez likwidację majątku upadłego; 

3) Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z 

wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

4) Osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 

przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 

przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 

majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na 

celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

5) Spółki  jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, 

przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu 

osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w  zorganizowanej grupie albo 

związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

6) Spółki partnerskie, których partner lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z 

postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo 

przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 

popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w  

zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

7) Spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo 

popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę 

zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu 

lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo 

udziału w  zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

8) Osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w 

związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, 

przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 

przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału 

w  zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

9) Podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności 

podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. 
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Znak sprawy: ZS-ZP.2100/4/2011        

                                                                                                 Załącznik nr 5 do SIWZ 

POTENCJAŁ KADROWY 

Nazwa -imię i nazwisko oraz adres Wykonawcy 

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

…………………………………………. 

Opiekun uczniów na praktykach zawodowych 

Lp. Nazwisko i imię Kwalifikacje zawodowe – wykształcenie, doświadczenie 

 
 
 

  
 
 
 
 
 

  
 
 

 
 
 
 

 
 
 

  

 
 
 

  

 

            

            

        …………………………………………… 

Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 
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