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Zamawiający:  

Zespół Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej  

im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej  

96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Zwolińskiego 46  

 
 
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzone na podstawie ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 z późniejszymi . zmianami) 

o wartości poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp 

w trybie: przetargu nieograniczonego 

 
Zakup i dostawa nowych podręczników/książek w ramach projektów Szkoła dla rynku pracy  
i Dobry zawód to skarb   realizowanych przez Zespół Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej  
i Ustawicznej  im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej, współfinansowanych  ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX Rozwój wykształcenia  
i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22.11.10.00-1 Podręczniki szkolne 

                                                          22.11.00.00-4 Drukowane książki 

Rodzaj zamówienia - Dostawy 
 

I. NAZWA (FIRMA) I ADRES ZAMAWIAJACEGO 

 
Nazwa Zamawiającego:  Zespół Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. M.  

Kopernika  

NIP 835-12-60-819  

REGON: 000188096 

Adres Zamawiającego: ul. Zwolińskiego 46, 96 – 200 Rawa Mazowiecka 

Telefon/faks: 46 815-41-41 

Adres strony internetowej: www.rawa-kopernik.pl 

Adres poczty elektronicznej: projekty-zsceziu@wp.pl       

Godziny urzędowania: pn-pt: 8.00-15.00 

 

II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA 

1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy 29 stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych  (Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 z późniejszymi  zmianami), a także 
wydanymi na podstawie niniejszej ustawy rozporządzeniami wykonawczymi dotyczącymi 
przedmiotowego zamówienia publicznego w tym: 

 rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów 
dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form w jakich te 
dokumenty mogą być składane (DZ.U.z 19 lutego 2013 poz. 231) 

 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do 
euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych 
z dnia 23 grudnia 2013 r. (Dz.U z dnia 31 grudnia 2013 r., poz. 1692) 

 rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot 
wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania 
ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej  (Dz. U. z 31 grudnia 2013 r., poz. 1735) 

http://www.rawa-kopernik.pl/
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2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej 
poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp 

3. Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39 – 46 
Pzp. 
 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.  

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi związanej z zakupem i dostawą nowych 
podręczników/książek na potrzeby realizacji projektów  Dobry zawód to skarb  
i Szkoła dla rynku pracy  realizowanych w Zespole Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej  
i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej, według wykazu zawartego w 
Załączniku nr 1 do niniejszej SIWZ. Zamówienie obejmuje: 
 

CZĘŚĆ I Podręczniki/książki do zadania 1 w projekcie Szkoła dla rynku pracy 

 Podręczniki/książki – dział mechaniczny  

 Podręczniki/książki – dział gastronomiczny 

 Podręczniki/książki – dział hotelarski 

 Podręczniki/książki – dział handlowy 

 Podręczniki/książki – dział informatyczny 

 

CZĘŚĆ II Podręczniki/książki do zadania 2 w projekcie Szkoła dla rynku pracy 

 Podręczniki/książki – dział języka polskiego 

 Podręczniki/książki – dział  języka niemieckiego 

 Podręczniki/książki – dział języka angielskiego 

 Podręczniki/książki – dział  języka rosyjskiego 

 Podręczniki/książki – dział  matematyczny 

 

CZĘŚĆ III Podręczniki/książki do zadania 5 w projekcie Szkoła dla rynku pracy 
 
CZĘŚĆ IV Podręczniki/książki do zadania 1 w projekcie Dobry zawód to skarb 

 Podręczniki/książki – dział mechatroniczny 

 

CZĘŚĆ V Podręczniki/książki do zadania 2 w projekcie Dobry zawód to skarb 

 Podręczniki/książki – dział mechaniczny  

 Podręczniki/książki – dział produkcji żywności  

 

2. Dostarczony przedmiot zamówienia ma być nowy, nie może nosić żadnych śladów używania. 
3. Zamawiający wymaga, aby podręczniki/książki każdego działu w każdej z części były zapakowane  

oddzielnie. 
4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia zgodnie ze wszystkimi 

wymaganiami Zamawiającego wskazanymi w niniejszej SIWZ. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z podziałem na bloki stanowi załącznik nr 1 do 
niniejszego SIWZ. 

Zamawiający  dopuszcza możliwość składania ofert częściowych (5 części). Wykonawca może 
złożyć jedną ofertę na każdą z 5 części zamówienia. Zamawiający dokona oceny i wyboru ofert 
dla każdej z części z osobna. 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium 
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej. 
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających. 
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Termin wykonania zamówienia: 14 dni od dnia podpisania umowy. 
 
 

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY 
SPEŁNIANIA WARUNKÓW.  

 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu  

z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 oraz spełniają warunki określone przepisami art. 22 ust. 
1 pkt. 1 - 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo zamówień publicznych ((Dz. U. z 2013 roku, 
poz. 907 z późniejszymi  zmianami), dotyczące: 
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia wskazany warunek, jeżeli złoży odpowiednie 
oświadczenie według art.22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

b) posiadania  wiedzy i doświadczenia,  
Zamawiający nie konkretyzuje przedmiotowego warunku. Zamawiający uzna, że Wykonawca 
spełnia wskazany warunek, jeżeli złoży odpowiednie oświadczenie według art.22 ust. 1 
ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

c) dysponowania odpowiednim  potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia 
Zamawiający nie konkretyzuje przedmiotowego warunku. Zamawiający uzna, że Wykonawca 
spełnia wskazany warunek, jeżeli złoży odpowiednie oświadczenie według art.22 ust. 1 
ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.  
Zamawiający nie konkretyzuje przedmiotowego warunku. Zamawiający uzna, że Wykonawca 
spełnia wskazany warunek, jeżeli złoży odpowiednie oświadczenie według art.22 ust. 1 
ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia muszą oni 
wykazać, że łącznie spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w oparciu o art. 22 ust. 1 
ustawy Pzp, a każdy z nich odrębnie nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie  
art. 24 ust. 1 ww. ustawy. Wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Jeżeli 
oferta Wykonawców, wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, została wybrana, 
zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy 
regulującej współpracę tych Wykonawców. 

3. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się Wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu  
na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych. 

4. Wykonawca na żądanie Zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest zobowiązany 
wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których 
mowa w art.22 pkt 1, i brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których 
mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. 

5. Brak wykazania spełnienia któregokolwiek z warunków udziału w postępowaniu, określonych  
w pkt 1, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania, a tym samym uznaniu 
złożonej przez niego oferty za odrzuconą, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy. 

6. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w pkt. 1, dokonana zostanie 
zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach  
i dokumentach wyszczególnionych w rozdziale V niniejszej SIWZ. Z treści załączonych 
dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż ww. warunki Wykonawca spełnił. 

V. WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA, POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ INNE DOKUMENTY, KTÓRE 
NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO OFERTY 
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1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia  
z art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych Wykonawca składa następujące dokumenty:                                            

 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 4 do SIWZ 

 Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru,  
w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, 
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,  
a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy. 

 Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające,  
że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 

 Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega  
z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 

 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 podmiotu w zakresie wymaganym 
dla wykonawcy, określone w ust.  1. 

 Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do 
grupy kapitałowej 

2. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 
ustawy Pzp, należy złożyć następujące dokumenty: 

 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. – 
załącznik nr 3 do SIWZ 

3.  Dokumenty podmiotów zagranicznych: 
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – 
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

VI. ZAMAWIAJĄCY NIE OGRANICZA MOŻLIWOŚCI UBIEGANIA SIĘ O ZAMÓWIENIE 
PUBLICZNE TYLKO DLA WYKONAWCÓW, U KTÓRYCH PONAD 50% PRACOWNIKÓW 
STANOWIĄ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE. 

VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO  
Z WYKONAWCAMI 

1. Zasady i formy przekazywania oświadczeń, wniosków i innych: 
1) Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy 

przekazują pisemnie. Pytania muszą być skierowane na adres Zamawiającego podany  
w pkt. I niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

2) Inne dopuszczalne formy porozumiewania się z Wykonawcami: Zamawiający dopuszcza 
porozumiewanie się za pomocą faksu – fax nr 46 815 41 41 oraz za pomocą poczty 
elektronicznej – e-mail: projekty-zsceziu@wp.pl        

3) Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje faxem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie 
potwierdza fakt ich otrzymania. 

4) W przypadku, gdy przesłane za pomocą faksu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
inne dokumenty w niniejszym postępowaniu będą nieczytelne, Zamawiający może się zwrócić  
o ponowne ich przesłanie za pomocą innego z wymienionych w SIWZ sposobów. 
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2. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:  Ewa Kawałek Zespół Szkół – CEZiU 
im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej,  tel./fax (46) 8154141. 

Wskazana wyżej osoba nie jest upoważniona do udzielania Wykonawcom ustnych informacji  

w zakresie wyjaśnienia treści istotnych warunków zamówienia. 

3. Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
1) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie wszystkim 
Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia nie później niż 
na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, z zastrzeżeniem pkt.2). 

2) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie do Zamawiającego później niż do 
końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego (pkt. X niniejszej specyfikacji) terminu 
składania ofert lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub 
pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

3) Ewentualna zmiana terminu składania ofert nie powoduje przesunięcia terminu, o którym 
mowa w pkt. 2), po upłynięciu którego Zamawiający może pozostawić wniosek o wyjaśnienie 
treści specyfikacji bez rozpoznania. 

4) Treść zapytań oraz udzielone wyjaśnienia zostaną jednocześnie przekazane wszystkim 
Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez 
ujawniania źródła zapytania oraz zamieszczone na stronie internetowej www.rawa-kopernik.pl 

5) Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na 
kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności 
postępowania. 

4. Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
1) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 

zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
2) Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia lub zmiany, w tym zmiany 

terminów, przekazane zostaną wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację 
istotnych warunków zamówienia oraz zamieszczone zostaną na stronie internetowej 
www.rawa-kopernik.pl 

3) Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak 
również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. Wszelkie prawa  
i zobowiązania Wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu 
terminowi. 

4) Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia 
Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie 
zmian w ofertach, jeżeli będzie to niezbędne. 

5) Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji prowadzi do zmiany treści ogłoszenia 
Zamawiający zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych „ogłoszenie o zmianie głoszenia 
zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych", przedłużając jednocześnie termin 
składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach, jeżeli spełnione zostaną 
przesłanki określone w art. 12a ust. 1 lub 2 Prawa zamówień publicznych. 

6) Niezwłocznie po zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych „ogłoszenia o zmianie 
ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych zamawiający zamieści 
informację o zmianach na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej www.rawa-kopernik.pl 
 

VIII. OKRES ZWIĄZANIA OFERTĄ 
1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.  

 
IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na każdą z 5 części zamówienia. 
2. Ofertę należy sporządzić w oryginale w całości w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej 

pod rygorem nieważności. 
3. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści niniejszej SIWZ. 

http://www.rawa-kopernik.pl/
http://www.rawa-kopernik.pl/
http://www.rawa-kopernik.pl/
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4. Wykonawca przygotowuje i przedkłada swoją ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi  
w niniejszej SIWZ. 

5. Oferta musi być kompletna i jednoznaczna. Wykonawca pokrywa wszelkie koszty związane  
z przygotowaniem i złożeniem oferty, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy. 

6. Oferta musi zawierać: 
1) „Formularz oferty”, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ 
2) oświadczenia i dokumenty wymienione w rozdziale V niniejszej SIWZ, 
3) stosowne pełnomocnictwa – w przypadkach wskazanych w niniejszej SIWZ, 
4) wypełniony formularz cenowy załącznik nr 5 do SIWZ 
5) parafowany projekt umowy załącznik nr 6 do SIWZ 

7. Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy stanowiących integralną część niniejszej SIWZ. 
Dopuszcza się złożenie w ofercie załączników opracowanych przez Wykonawcę, pod warunkiem 
jednak, że ich treść będzie odpowiadać treści formularzy opracowanych przez Zamawiającego. 
Oferta Wykonawcy, który złoży w swojej ofercie załączniki o treści nieodpowiadającej treści 
formularzy będących częścią niniejszej SIWZ, może podlegać odrzuceniu. 

8. Oferta musi być napisana na maszynie, komputerze lub w inny trwały sposób oraz podpisana 
przez osobę uprawnioną, na podstawie odrębnych przepisów, do składania oświadczeń woli – 
reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz. 

9. Każda zapisana strona oferty powinna być zaparafowana przez osobę podpisującą ofertę lub 
osobę upoważnioną do jej podpisania. 

10. Wszystkie dokonane korekty, skreślenia i poprawki powinny być parafowane (w miejscu 
naniesienia tych poprawek) przez osobę podpisującą ofertę lub osobę upoważnioną do jej 
podpisania. 

11. Zaleca się, aby oferta była trwale spięta i aby wszystkie zapisane strony oferty były 
ponumerowane kolejno. 

12. Zaleca się umieszczenie oferty w nieprzejrzystym i zamkniętym opakowaniu oznaczonym nazwą  
i adresem Wykonawcy wraz z oznaczeniem: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

13. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 

Wykonawcę. Poświadczenia należy dokonać na każdej zapisanej stronie. 

14. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, 

gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub budzić będzie 

wątpliwości co do jej prawdziwości. 

15. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. 

 zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według 

zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty zawierające 

zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem „ZMIANA”. W przypadku złożenia kilku „ZMIAN” 

kopertę każdej „ZMIANY” należy dodatkowo oznaczyć kolejnym numerem. 

 wycofanie złożonej oferty nastąpi poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego 

przez umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie należy złożyć  

Zespół Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja 
Kopernika w Rawie Mazowieckiej ul. Zwolińskiego 46 
 

Oferta: Przetarg nieograniczony 
 

Zakup i dostawa nowych podręczników/książek w ramach projektów Szkoła dla 

rynku pracy i Dobry zawód to skarb  

Część ………………………………………………………………………………… 

oraz : nie otwierać przed 22.09.2013. godz. 0915 
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w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną 

kopertę zawierającą powiadomienie należy opatrzyć dopiskiem „WYCOFANIE”. 

 
X. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT. 

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: 

Zespół Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika  
w Rawie Mazowieckiej ul. Zwolińskiego 46 - sekretariat do rąk własnych Elżbiety 
Kazimierskiej do dnia 22.09.2013. godz. 09

00 

2. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która została złożona po terminie. 
3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w dniu  22.09.2013. godz. 09

15 
Otwarcie ofert 

jest jawne. 
4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 
5. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) 

Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty. 
 

XI. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY. 
1. Wykonawca określi cenę oferty netto, podatek VAT oraz cenę brutto łącznie z podatkiem. Cenę 

należy podać w złotych polskich w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do dwóch miejsc 
po przecinku. 

2. Cena podana w ofercie jest ceną ostateczną, nie podlegającą późniejszym negocjacjom -  
w cenie oferty należy ująć wszelkie usługi niezbędne do wykonania w celu prawidłowej realizacji 
przedmiotu zamówienia. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za właściwe określenie stawki podatku od towarów i usług 
VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

XII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE 
OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIE TYCH KRYTERIÓW I SPOESOBU OCENY 
OFERT. 

1. Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, 
jeżeli: 

 oferta spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją, 

 oferta została złożona w określonym przez Zamawiającego terminie, 

 Wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego. 
2. Przy wyborze oferty Zmawiający będzie kierował się kryterium – najniższa cena.  
3. Ocena i wybór ofert będzie dokonany osobno dla każdej części. 
4. Oceny ofert będzie dokonywała komisja przetargowa. 
5. Punktacja za kryterium „Cena” zostanie obliczona, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, 

w następujący sposób: 
                  
               C min. 

Pbad.C = --------------------------  Pc max 

                                    C bad. 

        gdzie: Pbad.C – punkty za kryterium „cena” przyznane ofercie badanej, 
           C min.  - najniższa cena brutto wśród badanych ofert 
           C bad.  - cena brutto oferty badanej 
           Pc max - maksymalna liczba punktów, jaką można otrzymać w kryterium „cena” 
 

5. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego 
Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym 
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do 
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie 
z obowiązującymi przepisami. 
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6. Niniejsze zamówienie udzielone zostanie temu Wykonawcy, którego oferta uznana została za 
najkorzystniejszą, tj. uzyskała maksymalną liczbę punktów. 

7. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały 
złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, 
do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, 
składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych 
ofertach. 

8. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnienia treści złożonych przez nich ofert. 
9. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe  

(z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek) oraz inne omyłki 
polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty – 
niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

 
XIII. INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 

WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO. 

1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem 
postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie (projekt 
umowy stanowi załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ) 

2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę. 
3. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi Wykonawców 

podając  w szczególności: 
1) nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej 

wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz  
z punktacją przyznaną ofertom, 

2) uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia Wykonawców, jeżeli takie będzie miało miejsce,  
3) uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia ofert, jeżeli takie będzie miało miejsce, 
4) termin, po upływie którego możliwe będzie zawarcie umowy. 

4. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie: 
1) zamieszczone w siedzibie Zamawiającego poprzez wywieszenie informacji na tablicy 

ogłoszeń, 
2) zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego – www.rawa-kopernik.pl 

5. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający zawiadomi 
równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy: 
1) ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed 

upływem terminu składania ofert,  
2) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert 

podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 
6. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający na wniosek 

Wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadomi o wszczęciu kolejnego 
postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam 
przedmiot zamówienia. 

7. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej:  
3) w terminie  nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 

najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane faksem/pocztą elektroniczną, lub  
4) w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 

najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie,  
5) w przypadku, gdy w postępowaniu złożona została tylko jedna oferta lub nie odrzucono żadnej 

oferty oraz nie wykluczono żadnego Wykonawcy, możliwe jest zawarcie umowy przed 
upływem ww. terminów. 

8. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego wykonawcę. 
9. W przypadku, gdy okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się 

od zawarcia umowy zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych 
ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzi jedna z przesłanek 
unieważnienia postępowania. 

 

http://www.rawa-kopernik.pl/
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XIV. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANA WPROWADZONE DO TRESCI 

ZAWIERANEJ UMOWY. 
Zamawiający nie przewiduje zmian umowy. 

 
XV. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH 

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających o wartości nie przekraczającej 
20% wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia te będą polegały na powtórzeniu tego 
samego rodzaju usług, jak te, które stanowią przedmiot niniejszego zamówienia podstawowego. 
 

XVI. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ 
Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać 
uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki 
ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 
ZAŁĄCZNIKI DO NINIEJSZEJ SIWZ: 

1. Szczegółowy opis zamówienia – Załącznik nr 1 
2. Oferta –  Załącznik nr 2 
3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu –  Załącznik nr 3 
4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Załącznik nr 4 
5. Formularz cenowy  – Załącznik nr 5 
6. Projekt umowy – Załącznik nr 6 

 
 
Zatwierdził: 
Radosław Kaźmierczak 
Dyrektor Zespołu szkół – Centrum Edukacji  
Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika  
w Rawie Mazowieckiej 


