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Zamawiający: 

Starostwo Powiatowe w Olkuszu 

ul. Mickiewicza 2,  

32-300 Olkusz 

 

                Olkusz, dnia 3.09.2020 r. 
 
  

 
ZAPYTANIE OFERTOWE 

Na usługę o wartości poniżej 30 000 euro  
 

dla zadania pn.: 

Pełnienie funkcji Lidera Szkolnego/ Lidera Współpracy w ramach projektu „Inwestujemy w 
zawodowców – rozwój kształcenia zawodowego w Powiecie Olkuskim II” w Zespołach Szkół 
Ponadgimnazjalnych Powiatu Olkuskiego 
 
Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego 

Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Os priorytetowa 10. Wiedza i kompetencje, 

Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego. 

 
CPV: 79420000-4 
 
Ilekrod w niniejszym dokumencie mowa jest o Zapytaniu należy przez to rozumied Zapytanie 
Ofertowe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      ………………………………. 
                          (podpis osoby uprawnionej) 
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1. Nazwa i  adres Zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Olkuszu, ul. Mickiewicza 2, 32-300 
Olkusz. 

2. Tryb udzielenia zamówienia: 
Postępowanie o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 
30 000 euro. Do niniejszego zamówienia zgodnie z art. 4 ust. 8 nie stosuje się przepisów 
ustawy – Prawo zamówieo publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015  poz. 2164., z późn. 
zm.). Zamówienie zostało sporządzone zgodnie z zapisami Podręcznika kwalifikowania 
wydatków objętych dofinansowaniem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego Wytyczne Programowe Instytucji Zarządzającej RPO WM  2014-2020, lipiec 
2017. 
 

Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Lidera 
Szkolnego/Lidera Współpracy w ramach projektu „Inwestujemy w zawodowców – rozwój kształcenia 
zawodowego w Powiecie Olkuskim II” w zespołach szkół z terenu Powiatu Olkuskiego: 

Częśd I – Lider Szkolny/Lider Współpracy w Zespole Szkół nr 1 w Olkuszu. Liczba godzin 
w miesiącu: 9 
Częśd II – Lider Szkolny/Lider Współpracy w Zespole Szkół nr 3 w Olkuszu. Liczba godzin 
w miesiącu: 4 
Częśd III – Lider Szkolny/Lider Współpracy w Zespole Szkół nr 4 w Olkuszu. Liczba godzin 
w miesiącu: 5 
Częśd IV – Lider Szkolny/Lider Współpracy w Zespole Szkół w Wolbromiu. Liczba godzin 
w miesiącu: 2 

 
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na jedną lub więcej z 4 części zamówienia 
wykazanych powyżej. 
 
Do obowiązków Lidera Szkolnego/Lidera Współpracy należed będzie: 
 

1. Stała współpraca z koordynatorem projektu w zakresie realizacji projektu. 
2. Opracowanie harmonogramów zajęd wyrównawczych i szkoleo branżowych w ramach 

projektu. Informowanie uczniów o bieżących działaniach projektowych. 
3. Nadzór nad procesem rekrutacji uczniów do projektu w szkołach oraz pomoc uczniom 

w wypełnianiu dokumentacji rekrutacyjnej. 
4. Współpraca przy opracowywaniu procedur związanych z realizacją projektu m.in. 

regulaminów rekrutacji, programu i harmonogramów zajęd wyrównawczych, zajęd 
rozwijających kompetencje kluczowe, kursów i szkoleo branżowych w ramach projektu oraz 
staży-wizyt zawodoznawczych. 

5. Nadzór nad prawidłowym oznaczeniem materiałów promocyjnych, edukacyjnych, 
informacyjnych, szkoleniowych oraz oznaczeniem szkoły, sal i sprzętów zgodnie 
z wytycznymi. 

6. Uczestnictwo w spotkaniach z przedstawicielami Beneficjenta organizowanymi w ramach 
projektu „Inwestujemy w zawodowców – rozwój kształcenia zawodowego w Powiecie 
Olkuskim II”. 

7. Niezwłoczne informowanie koordynatora projektu o okolicznościach, których zaistnienie 
uzasadniałoby wprowadzenie zmian w realizacji zadao projektu oraz o ewentualnych 
przeszkodach przy realizacji zadao, w tym o ryzyku zaprzestania realizacji zadao. Reagowanie 
na wystąpienie nieprzewidzianych problemów, podejmowanie działao naprawczych. 
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8. Promowanie projektu na radach pedagogicznych, informowanie społeczności lokalnej, 
uczniów oraz ich rodziców o postępie rzeczowym w ramach prowadzonych form wsparcia 
oraz o źródłach finansowania projektu. Stosowanie materiałów informacyjnych i wzorów 
dokumentów przekazanych przez  Biuro Realizatora Projektu. 

9. Nadzorowanie jakości zajęd pozalekcyjnych i kursów oraz staży-wizyt zawodoznawczych m. 
in. przez niezapowiedziane wizyty w trakcie trwania zajęd 

10. Współpraca z koordynatorem projektu w zakresie przeprowadzania ewaluacji realizowanych 
w szkole zajęd. 

11. Wykonywanie innych zadao wynikających z umowy oraz z innych dokumentów i zleceo 
związanych z realizacją projektu, w celu zapewnienia sprawnej realizacji, promocji i 
rozliczania projektu. 

12. Pozyskiwanie przedsiębiorców do współpracy w ramach CKZ, w tym w włączenie się w 
działanie rady programowej 

13. Wykonawcę będzie obowiązywał miesięczny limit zaangażowania zawodowego w realizację 
wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działao 
finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych Zamawiającego i innych 
podmiotów wynoszący 276 godzin miesięcznie zgodnie z treścią obowiązujących Wytycznych 
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-
2020. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie do złożenia stosownego 
oświadczenia w tym zakresie, a także jego aktualizacji w ramach realizacji umowy.  
 

Termin wykonania zamówienia  
Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 30.06.2021 r. 
 
Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 
warunków 
O udzielenie zamówienia, określonego w specyfikacji mogą ubiegad się Wykonawcy, którzy spełniają 
warunki: 
1. posiadania uprawnieo do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa  nakładają obowiązek ich posiadania, 
2. posiadania wiedzy i doświadczenia,  
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia: 
a. Zamawiający wymaga w szczególności dysponowania co najmniej jedną osobą posiadającą  

co najmniej:  
 posiada wykształcenie wyższe pedagogiczne lub wyższe magisterskie z przygotowaniem 

pedagogicznym, 
 czynna praca zawodowa w szkolnictwie na poziomie ponadpodstawowym, 
 posiada znajomośd problematyki kształcenia zawodowego popartą min. 5-letnim 

doświadczeniem, 
 posiada znajomośd obsługi pakietu MS Office, 

Na potwierdzenie spełnienia warunków opisanych powyżej Wykonawca przedstawia oświadczenie, 
którego wzór stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.  

4. sytuacji ekonomicznej i finansowej; 
 
 
Dodatkowe postanowienia:  
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1. W ramach zamówienia nie ma możliwości składania ofert wariantowych.  
2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 

3. Zamawiający po dokonaniu oceny nadesłanych ofert dokona oceny najkorzystniejszej oferty co 
zostanie udokumentowane protokołem postepowania o udzielenie zamówienia publicznego.  

4. Informacja o wyniku postepowania zostanie umieszczone na stronie internetowej 
Zamawiającego. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez 
podania przyczyny.  

6. Wykonawca będący osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, w cenie oferty 
musi uwzględnid koszt ubezpieczenia ZUS i podatku dochodowego, konieczny do poniesienia 
przez Zamawiającego. Podana w formularzu ofertowym cena będzie traktowana, jako cena za 
wykonanie usługi wraz z opłatami z tytułu ubezpieczenia ZUS i podatku dochodowego 
ponoszonymi przez Zamawiającego. Wypłacane wynagrodzenie Wykonawcy po odprowadzeniu 
pochodnych nie będzie zatem równowartością ceny podanej w ofercie.  

7. Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w złotych polskich.  
8. Zapłata za zrealizowaną usługę nastąpi na podstawie sporządzonej przez Wykonawcę faktury 

VAT/rachunku, maksymalnie w terminie 21 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu 
faktury/rachunku, z takim zastrzeżeniem, że wystawienie faktury VAT nastąpi po podpisaniu 
sprawozdania dokumentującego zakooczenie realizacji przedmiotu danego zamówienia.  

9. Wysokośd wynagrodzenia będzie zależed od stopnia realizacji wskaźnika udziału uczniów w 
projekcie.  

Szkoła Wskaźnik ilości uczniów 

ZS nr 1 w Olkuszu 295 

ZS nr 3 w Olkuszu 110 

ZS nr 4 w Olkuszu 151 

ZS w Wolbromiu 61 

 

Stopieo realizacji Procent wynagrodzenia 

86 – 100 % 100% 

71 – 85 % 75% 

50 – 70 % 50% 

<50 0 

 

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do Wykonawcy z wnioskiem o wyjaśnienie, 
jeśli uzna, iż wycena zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.  

11. Termin związania ofertą: 30 dni od terminu złożenia oferty.  

12. Zamawiający przewiduje karę umowną w wysokości 100% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy 
– w przypadku nie przestrzegania przez Wykonawcę zapisów Wytycznych w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 w zakresie 
maksymalnego łącznego zaangażowania zawodowego w realizację wszystkich projektów 
finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działao finansowanych z innych źródeł, w tym 
środków własnych Zamawiającego i innych podmiotów, nie przekracza 276 godz. miesięcznie.  

13. Zamawiający przewiduje karę umowną w wysokości 100% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy 
– w przypadku nie przestrzegania przez Wykonawcę zapisów Wytycznych w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 w zakresie 



 
 

 

Starostwo Powiatowe w Olkuszu 
ul. Mickiewicza 2, 32-300 Olkusz 
tel. (32) 643 04 14  
e-mail: spolkusz@sp.olkusz.pl 

 

Biuro Projektu 
ul. Fr. Nullo 32, 32-300 Olkusz 
tel. (32) 6430692 wew. 31 
e-mail: projekty.spolkusz@gmail.com 

zatrudnienia w instytucji uczestniczącej w realizacji PO na podstawie stosunku pracy chyba, że 
nie zachodzi konflikt interesów lub podwójne finansowanie.  

 
 
Obowiązek informacyjny 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i 

w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, 

że: 

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Olkuszu, 

ul. Mickiewicza 2, 32-300 Olkusz; NIP 6372024678; REGON 276255045; adres e-mail: 

spolkusz@sp.olkusz.pl, tel 32 643 04 10 /nazwa i adres oraz dane kontaktowe zamawiającego/; 

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora 

Danych można uzyskad informację, kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych – Angeliką 

Żmudą: 

1) za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyłając informację na adres e-mail: 

angelika@informatics.jaworzno.pl 

2) listownie i osobiście pod adresem siedziby Administratora Danych: ul. Mickiewicza 2, 32-300 

Olkusz. 

 
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym 
z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia . 
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. – Prawo zamówieo publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa 

Pzp”; 

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 

4 lat od dnia zakooczenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy 

przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących 

jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych 

danych wynikają z ustawy Pzp; 

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących*; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych**; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO***; 
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− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO; 

 nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO. 
 

 
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego 

administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora 

ochrony danych osobowych. 
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkowad zmianą wyniku 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowieo umowy w zakresie 

niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszad integralności protokołu oraz jego załączników. 
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 

przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu 

ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu 

publicznego Unii Europejskiej lub paostwa członkowskiego. 

Uwaga: 

Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia 

wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków 

tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO), w szczególności obowiązek informacyjny 

przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których 

dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 

RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, 

dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4). 

Ponadto wykonawca będzie musiał wypełnid obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO 

względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio 

pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeo, o których mowa w art. 14 ust. 5 

RODO. 

W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie 

uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem 

wykonawcy w postępowaniu, zaleca się zobowiązanie wykonawcy do złożenia w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków 

informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO. 

W zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO 1) 

Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie o wypełnieniu tego obowiązku, którego treśd 

zawarta jest we wzorze formularza ofertowego *- załącznik nr 1 do SIWZ. 
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1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 
* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego 

dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 

ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści 

oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 

 
 
Kryteria oceny 
Cena – 50% 
Doświadczenie – 15% 
Praca w szkole – 20 % 
Projekty EU – 15% 
 
Oferty zostaną ocenione wg. Następującego wzoru: O = C + P+D + U, gdzie 
O – liczba punktów przyznana ofercie 
C – liczba punktów w kryterium „Cena” 
P – liczba punktów w kryterium „Praca w szkole” 
D – liczba punktów w kryterium „Doświadczenie” 
U – liczba punktów w kryterium „Projekty UE” 
 
Opis kryterium „Cena” 

C = (Cmin / C of. licz.) x 50%                 przy czym 1 % =1 pkt. 
 
C - liczba punktów przyznana ofercie poddawanej ocenie w kryterium „Cena” 
C min – cena w ofercie najkorzystniejszej cenowo 
C of.licz – cena w ofercie poddawanej ocenie 
 

Opis kryterium „Praca w szkole” 
Zamówienie będzie realizowane przez osobę, która  jest pracownikiem szkoły, której  dotyczy dana 
częśd zamówienia 20 pkt. (20 pkt za spełnienie warunku/nie spełnienie 0 pkt., -ocena w oparciu o 
oświadczenie złożone w formularzu ofertowym) 
 
Opis kryterium „Doświadczenie” 
Dysponowanie osobą, która posiada doświadczenie w pełnieniu funkcji Lidera Szkolnego lub 
zbliżonej, przy czym jako funkcję zbliżoną rozumie się realizację przynajmniej połowy obowiązków  
określonych w opisie przedmiotu zamówienia 15 pkt. (15 pkt za spełnienie warunku/nie spełnienie 0 
pkt-ocena w oparciu o oświadczenie złożone w formularzu ofertowym) 
 
Opis kryterium „Projekty UE” 
Dysponowanie osobą, która posiada doświadczenie w realizacji przynajmniej jednego projektu 
edukacyjnego współfinansowanego ze środków UE. Poprzez realizację Zamawiający rozumie 
wykonywanie zadao związanych z zarządzaniem projektem, i/lub opiekę merytoryczną. 15 pkt. (15 
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pkt za spełnienie warunku/nie spełnienie 0 pkt., -ocena w oparciu o oświadczenie złożone w 
formularzu ofertowym) 

 

Forma złożenia oferty 

Ofertę na formularzu należy złożyd w terminie do dnia  8.09.2020 r. do godz. 12.00 w formie: 

 pisemnej (osobiście, listownie) na adres:  
Starostwo Powiatowe w Olkuszu, - Biuro ds. realizacji projektu 
ul: Fr. Nullo 32, 32-300 Olkusz, pok. 7 

 w wersji elektronicznej na e-mail:  projekty.spolkusz@gmail.com 
 

Do oferty należy załączyd: 

a) Wypełniony formularz ofertowy wraz z załącznikiem 
b) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  oraz o spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu- wzór oświadczenia załącznik nr 2 

  
 
 

…………………………………………….. 
podpis 

Załączniki: 
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy 
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o o braku podstaw do wykluczenia  oraz o spełnianiu warunków 
udziału w postępowaniu 
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Załącznik nr 1 Formularz ofertowy 
 
 

FORMULARZ OFERTY  
 
Nazwa i adres Wykonawcy 

NAZWA:…………………………………………………………………………………………….………………….……..  

ADRES:.. ...........................................................................................................................  

NIP: ................................................................................................................................... 

 
Oferuję wykonanie  zamówienia pn.: Pełnienie funkcji Lidera Szkolnego/ Lidera Współpracy w 
ramach projektu „Inwestujemy w zawodowców – rozwój kształcenia zawodowego w Powiecie 
Olkuskim II” w Zespołach Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Olkuskiego. 
 
 
Częśd I Pełnienie funkcji Lidera Szkolnego/Lidera Współpracy w Zespole Szkół nr 1 w Olkuszu 

 
cenę brutto za 1 godz.  ……………………………………………………..…….PLN 

słownie brutto: ................................................................................................... …………PLN. 

Częśd II Pełnienie funkcji Lidera Szkolnego/Lidera Współpracy w Zespole Szkół nr 3 w Olkuszu 

cenę brutto za 1 godz.  ……………………………………………………..…….PLN 

słownie brutto: ................................................................................................... …………PLN. 

Częśd III Pełnienie funkcji Lidera Szkolnego/Lidera Współpracy w Zespole Szkół nr 4 w Olkuszu 

cenę brutto za 1 godz.  ……………………………………………………..…….PLN 

słownie brutto z: ................................................................................................ …………PLN. 

Częśd IV Pełnienie funkcji Lidera Szkolnego/Lidera Współpracy w Zespole Szkół w Wolbromiu 

cenę brutto za 1 godz.  ……………………………………………………..…….PLN 

słownie brutto z: ................................................................................................ …………PLN. 

1. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego 
zastrzeżeo. 

2. Oświadczam, że  jestem pracownikiem szkoły zawodowej, dla której organem prowadzącym jest 
Powiat Olkuski.    TAK ( Nazwa szkoły ………………………………………………………),  NIE 

3. Oświadczam, że pełniłem(-łam) funkcję lidera szkolnego, bądź zbliżoną   TAK  NIE 
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4. Oświadczam, że posiadam doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych ze 
środków UE   TAK   NIE 

5. Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi integralną częśd oferty są:  

a.  ......................................................  

b.  ......................................................  

c.  ......................................................  

d.  ......................................................  

 
 
 
 
……………………, dnia…………………….  …………………………………….……..   
                   podpis wykonawcy wraz z pieczęcią  
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Załącznik nr 2 
OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY 

o braku podstaw do wykluczenia  oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
 

Nazwa Wykonawcy  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Adres Wykonawcy  ……………………………………………………………. 

 
Składając ofertę w postępowaniu na: Pełnienie funkcji Lidera Szkolnego/ Lidera Współpracy w 
ramach projektu „Inwestujemy w zawodowców – rozwój kształcenia zawodowego w Powiecie 
Olkuskim II” w Zespołach Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Olkuskiego 
 
 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-22 ustawy 

Pzp, 

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 ustawy 

Pzp, 

3. Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie  art. 

………… ustawy Pzp (jeżeli dotyczy należy podad mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród 

wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, 

że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki 

naprawcze:  …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

4. Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym 

postępowaniu, tj.: ………………………………………………………………………………………………………………………. 

nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

5. Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami: 

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

nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

6. Oświadczam, że spełniam/my warunki udziału w postępowaniu. 

7. Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z 

prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

Miejscowośd, data  pieczęd i podpis osób upoważnionych 
do reprezentowania Wykonawcy 

 

 

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenia składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
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Pouczenie:  

Zgodnie z art. 24 ust. 1 z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 

12) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został 
zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku 
podstaw wykluczenia; 

13) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 
a) o którym mowa w¬ art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 

250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. 
poz. 553, z późn. zm.5)) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o 
sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176), 

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 
czerwca 1997 r. – Kodeks karny, 

c) skarbowe, 
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 

powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769); 

14) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, 
wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce 
komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za 
przestępstwo, o którym mowa w pkt 2; 

15) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne, 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; 

16) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził 
zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia 
warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej 
„kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawid 
wymaganych dokumentów; 

17) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje 
wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mied istotny wpływ na decyzje 
podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

18) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąd na czynności zamawiającego 
lub pozyskad informacje poufne, mogące dad mu przewagę w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia; 

19) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub 
którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, 
agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego 
postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może byd wyeliminowane 
w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu; 

20) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie 
konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający 
jest w stanie wykazad za pomocą stosownych środków dowodowych; 

21) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się 
o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o 
odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 
2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544); 
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22) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się 
o zamówienia publiczne; 

23) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), 

złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu chyba, że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do 

zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

Ponadto zgodnie z art. 24 ust. 5 ustawy Pzp i stosownie do zapisów rozdz. VI pkt 2 SIWZ z 

postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę: 

 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, 1259, 

1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłośd 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, 978, 1166, 

1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615); Podstawa prawna wykluczenia wynika z art. 24 ust. 5 

pkt. 1) ustawy Pzp; 

 który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego 

uczciwośd, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego 

niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie 

wykazad za pomocą stosownych środków dowodowych; Podstawa prawna wykluczenia 

wynika z art. 24 ust. 5 pkt. 2) ustawy Pzp; 

 który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym 

stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, 

zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4, co doprowadziło do 

rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania; Podstawa prawna wykluczenia wynika z 

art. 24 ust. 5 pkt. 4) ustawy Pzp. 

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenia składa każdy z 
wykonawców wspólnie ubiegających się  o zamówienie. 

 


