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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia do kwot określonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2007 Nr 223 , poz.1655 z późn. zm.) na:

Pełnienie funkcji koordynatora projektu pt. „Wielkie nadzieje edukacyjne … Wielkiej Wsi”
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,
Działanie 9.1 – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług
edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 – Wyrównywanie szans
edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w
jakości usług edukacyjnych.

Część 1. Zamawiający:
Gmina Wąchock/Szkoła Podstawowa
im. Świętokrzyskich Partyzantów Armii Krajowej w Wielkiej Wsi
Wielka Wieś 354, 27-215 Wąchock,
NIP 664 145 22 59
tel. 41 27 12 012, faks 41 27 12 012
e-mail: spww@konto.pl

Część 2. Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia, którego dotyczy niniejszy SIWZ, prowadzone jest w trybie
przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej do kwot określonych w przepisach wydanych
na  podstawie  art.11  ust.8  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  Zamówień Publicznych  (tekst
jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz 1655 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, a w sprawach
nieuregulowanych ustawą, stosuje się przepisy ustawy z dnia  23 kwietnia1964 r. – Kodeks cywilny
(Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.)

Część 3. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji koordynatora projektu pt. „Wielkie nadzieje
edukacyjne … Wielkiej Wsi”” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i
kompetencji w regionach, Działanie 9.1 – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie
wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 –
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Wyrównywanie  szans  edukacyjnych  uczniów  z  grup  o  utrudnionym  dostępie  do  edukacji  oraz
zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Celem głównym projektu jest osiągnięcie lepszych wyników ze sprawdzianu (o 5 %.  w roku 2011
względem  roku  2010  i  kolejne  5  %  w  2012  względem  roku  2011)  w  dwuletnim  okresie  realizacji
projektu

Opis działań planowanych do realizacji w projekcie:
1 Zajęcia z języka polskiego dla klas IV-VI „W świecie słów”.
Zostaną zatrudnieni na um. Zlecenie nauczyciele j. polskiego, którzy przeprowadzą po 4 godz.
Dydaktyczne w miesiącu (45 min) zajęć dla klas IV- VI od lutego 2011 do czerwca 2011, od września
2011 do czerwca 2012 oraz od września 2012 do grudnia 2012 (razem: 228 godz. Przez 19m-cy).
Zakupione zostaną plansze ortografia i części mowy, składnia, literatura, itp. Liczba odbiorców: 16-
20 uczniów.

2 Zajęcia z języka angielskiego dla klas I-VI „Z angielskim za pan brat”
Zostaną zatrudnieni na um. Zlecenie nauczyciele języka angielskiego, którzy przeprowadzą po 4
godz.  Dydaktyczne  (45min)  zajęć w  miesiącu  dla  klas  I-VI  od  lutego  2011  do  czerwca  2011,  od
września 2011 do czerwca 2012 oraz od września 2012 do grudnia 2012  (razem: 456 godz. Przez
19m-cy). Zakupione zostaną plansze ścienne oraz programy komputerowe. Liczba odbiorców: 30-
40 uczniów

3 Zajęcia z matematyki dla klas IV-VI „Ja też potrafię”
Zostaną zatrudnieni na um. zlecenie nauczyciele matematyki, którzy przeprowadzą po 4 godz.
dydaktyczne (45 min) zajęć w miesiącu dla klas IV-VI od lutego 2011 do czerwca 2011, od września
2011 do czerwca 2012 oraz od września 2012 do grudnia 2012  (razem: 228 godz. przez 19 m-cy).
Zakupione zostaną plansze matematyczne oraz programy komputerowe do nauki matematyki.
Liczba odbiorców: 18-22 uczniów.

Zajęcia rozwojowe: 4,5,6,8
4 Zajęcia w centrum biblioteki multimedialnej dla klas IV-VI Bezpieczna sieć jest źródłem wiedzy:
Zostaną zatrudnieni na um. zlecenie nauczyciele z przygotowaniem informatycznym, którzy
przeprowadzą po 4 godz.  dydaktyczne (45min)  zajęć w miesiącu dla klas  IV-VI  od lutego 2011 do
czerwca 2011, od września 2011 do czerwca 2012 oraz od września 2012 do grudnia 2012 (razem:
228 godz. przez 19 m-cy). Zakupione zostaną interaktywne programy edukacyjne. Liczba
odbiorców: 20-25 uczniów.
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5 Zajęcia dla klas I-III „W świecie baśni i fantazji: gry i zabawy czytelnicze
Zostaną Zatrudnieni na um. zlecenie nauczyciele, którzy przeprowadzą po 4 godz. dydaktyczne (45
min) zajęć w miesiącu dla klas I-III od lutego 2011 do czerwca 2011, od września 2011 do czerwca
2012 oraz od września 2012 do grudnia 2012 (razem: 228 godz. przez 19 m-cy). Zakupione zostaną
bajki  Liczba odbiorców: 17-25 uczniów

6 Zajęcia sportowe „Ruch rzeźbi umysł” dla klas IV-VI
Zostaną zatrudnieni na um. zlecenie nauczyciele w-fu, którzy przeprowadzą po 8 godz.
dydaktycznych  (45  min)  zajęć w  miesiącu  dla  klas  IV-VI  od  lutego  2011  do  czerwca  2011,  od
września 2011 do czerwca 2012 oraz od września 2012 do grudnia 2012  (razem: 456 godz. przez 19
m-cy). Zakupiony zostanie sprzęt sportowy np. piłki, szarfy, itp.. Liczba odbiorców: 20-25 uczniów.

7 Utworzenie punktu psychologiczno – pedagogiczno – logopedycznego
Zostaną zatrudnieni na um. zlecenie logopeda (4h/m-c), psycholog (4h/m-c), i pedagog (4h/m-c),
którzy przeprowadzą łącznie 12 godz. dydaktyczne (45min) zajęć w miesiącu dla uczniów szkoły od
lutego 2011 do czerwca 2011, od września 2011 do czerwca 2012 oraz od września 2012 do
grudnia 2012  (razem: 228 godz.  przez 19 m-cy).  Zakupione zostanie biurko,  regał biurowy,  fotel.
Liczba odbiorców: 60 w okresie 2 lat.

8 Organizacja wyjazdów edukacyjnych
W ramach zadania zostaną zrealizowane 3 wyjazdy do: Krakowa, Kielc, Warszawy oraz 2 rajdy po
regionie świętokrzyskim. Każdy z uczniów weźmie udział w przynajmniej 1 wyjeździe. Lista
uczestników zostanie ustalona przez nauczycieli zgodnie z zainteresowaniami uczniów. Liczba
odbiorców: do 45 uczn. podczas 1 wyjazdu/rajdu.

9 Zarządzanie projektem
W ramach zadania zakupiona zostanie kserokopiarka, biurko, fotel, regał biurowy na dokumenty.
Biuro zostanie utworzone w szkole i będzie funkcjonowało przez cały okres realizacji projektu.
Promocja projektu i rekrutacja uczestników: Narzędzia promocji: plakat, bruliony w twardej
oprawie, zeszyty w miękkiej oprawie, ołówki, długopisy oraz zakupiony poczęstunek na konferencje
rozpoczynające każdy rok realizacji projektu oraz kończące go. Promocja będzie prowadzona w
sposób ciągły przez cały okres realizacji projektu z nasileniem działań w okresie rekrutacji.
Do obsługi projektu zatrudniony zostanie  na um. Zlecenie: koordynator, asystent oraz księgowa. W
ramach zadania będzie także prowadzony monitoring działań i ich ewaluacja. Założone zostanie
konto w celu obsługi projektu.
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Koordynator jest zobowiązany do realizacji projektu zgodnie z umową o dofinansowanie zawartą w
oparciu o wniosek, w tym m.in.:

1. Przestrzeganie instrukcji i procedur wdrażania projektu zgodnie z wytycznymi Instytucji
Pośredniczącej (Samorządu Województwa Świętokrzyskiego/Świętokrzyskiego Biura
Rozwoju Regionalnego w Kielcach, Instytucji Zarządzającej (Ministerstwa Rozwoju
Regionalnego) i innych instytucji zaangażowanych w realizacji Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki.

2. Kierowanie i nadzór nad pracami Biura projektu.
3. Nadzór nad sporządzaniem i zatwierdzaniem sprawozdań i raportów z przebiegu i realizacji

projektu.
4. Nadzór nad przygotowaniem niezbędnych materiałów i analiz.
5. Nadzór nad sporządzaniem, weryfikacją i zatwierdzaniem Specyfikacji Istotnych Warunków

Zamówienia dla wszystkich postępowań o udzielenie zamówienia publicznego ogłaszanych
w ramach projektu.

6. Zapewnienie prowadzenia rachunkowości projektu zgodnie z wytycznymi zawartymi
w Umowie o dofinansowanie.

7. Udział w pracach Komisji Przetargowej.
8. Niezwłoczne informowanie ŚBRR o istniejących lub przewidywanych zagrożeniach mających

wpływ na właściwe wykonanie projektu oraz przedkładanie propozycji rozwiązań.
9. Zapewnienie odpowiedniej współpracy z Dyrektorem Szkoły.
10. Organizowanie i udział w naradach koordynacyjnych w toku realizacji projektu.
11. Zapewnienie działań na rzecz właściwej popularyzacji i przepływu informacji dotyczących

finansowania i realizacji projektu, zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej, Instytucji
Zarządzającej oraz Instytucji Pośredniczącej.

12. Zapewnienie wglądu do dokumentacji projektu upoważnionym instytucjom.
13. Udział w prowadzonych próbach rozruchowych, rozruchach i odbiorach cząstkowych oraz

końcowych części i całości projektu.
14. Podpisywanie korespondencji i dokumentów przygotowanych w Biurze.
15. Wykonywanie innych zadań i czynności zleconych przez ŚBRR.

Część 4. Termin wykonania zamówienia:
Wymagany i nieprzekraczalny termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2011r. do dnia
31.12.2012r.

Część 5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych
warunków:
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O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony gdy Wykonawca wykaże, że posiada:
- dwuletnie doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych z UE w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego na stanowisku kierowniczym (referencje lub inny dokument
potwierdzający doświadczenie).
- doświadczenie w realizacji i zarządzaniu projektami w obszarze edukacji szkolnej (działanie 9.1.1,
lub  9.1,2,) – co najmniej jeden zakończony i rozliczony projekt.

3) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony gdy Wykonawca wykaże:
- potwierdzone dyplomem wykształcenie wyższe magisterskie,
- rozliczenie finansowe co najmniej 2 projektów współfinansowanych z POKL,
- udokumentowane kwalifikacje do zarządzania funduszami unijnymi -odbyte kursy szkolenia o
tematyce realizacji projektów współfinansowanych z EFS).

4) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ,
(oświadczenie stanowi załącznik nr 3 do SIWZ);
5) Spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 1-4
(do potwierdzenia – oświadczenie stanowi załącznik nr 2 do SIWZ).

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu żądanych przez zamawiającego będzie
dokonywana poprzez sprawdzenie kompletności złożonych przez Wykonawcę oświadczeń oraz
dokumentów potwierdzających spełnienie tych warunków według formuły spełnia - nie spełnia.
Dokumenty powyższe powinny być złożone w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych za
zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

Część 6. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie maja dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia
spełniania warunków udziału w postępowaniu:

- Formularz ofertowy wykonawcy według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ.
- Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu według załącznika nr 2 do SIWZ.
- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania według załącznika nr 3 do SIWZ.
- Parafowany projekt umowy stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ.
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-Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków określonych w Części 5 pkt 1,2 i 3.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
stosuje się odpowiednio przepis § 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009
r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w
jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r. Nr 226, poz. 1817 z późn. zm.).

Część 7. Sposoby porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą:
Każdy  Wykonawca  ma  prawo  zwrócić się do  Zamawiającego  o  wyjaśnienie  treści  specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.
Pytania należy kierować pisemnie, dopuszcza się przesłanie pytań faksem lub drogą elektroniczną,
pod warunkiem potwierdzenia ich pismem wysłanym na adres Zamawiającego.
Zamawiający treść zapytań wraz z wyjaśnieniami przekazuje niezwłocznie Wykonawcom, którym
przekazał specyfikacje istotnych warunków zamówienia bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli
specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.
Wyjaśnienia dotyczące SIWZ udzielane będą z zachowaniem zasad określonych w art. 38 ustawy
Pzp.
Uprawniona osoba do kontaktowania się z Wykonawcami:
Bożena Wrona tel. 41 27 12 012 e-mail spww@konto.pl

Część 8. Wymagania dotyczące wadium:
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

Część 9. Termin związania ofertą:
Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni od daty terminu składania ofert. Bieg
terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Część 10. Opis sposobu przygotowania oferty
Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie.
Na kopercie należy umieścić nazwę i dokładny adres Zamawiającego, nazwę i dokładny  adres
Wykonawcy oraz napis:
„Przetarg nieograniczony:
Pełnienie funkcji koordynatora projektu pt. „Wielkie nadzieje edukacyjne … Wielkiej Wsi””
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Nie otwierać do dnia 03.12.2010 r. do godz. 09:15”
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

mailto:spww@konto.pl-


Szkoła Podstawowa im. Świętokrzyskich Partyzantów
Armii Krajowej w Wielkiej Wsi
Wielka Wieś 354
27-215 Wąchock
Tel. 41 27 12 012
e-mail: spww@konto.pl                                                                               GMINA WĄCHOCK

Projekt realizowany na podstawie umowy ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego
w Kielcach

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ).
Ofertę należy  złożyć w  języku  polskim,  czytelną i  trwałą techniką,  w  formie  uniemożliwiającej  jej
zdekompletowanie.
Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Wykonawca obowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.
Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii.
Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą: „ZA ZGODNOŚĆ Z
ORYGINAŁEM" i poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do
reprezentowania Wykonawcy.
Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu
wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub
budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
Wszystkie kartki oferty powinny być ponumerowane.

Część 11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:
Gmina Wąchock/Szkoła Podstawowa
im. Świętokrzyskich Partyzantów Armii Krajowej w Wielkiej Wsi
Wielka Wieś 354, 27-215 Wąchock,
do dnia 03.12.2010 r. do godz. 09:00
Oferty złożone po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na
wniesienie protestu.
Otwarcie  złożonych  ofert  nastąpi  w  dniu  03.12.2010  r.  o  godz.  09:15  w  siedzibie  Biura  Projektu
Zamawiającego:
Gmina Wąchock/Szkoła Podstawowa
im. Świętokrzyskich Partyzantów Armii Krajowej w Wielkiej Wsi
Wielka Wieś 354, 27-215 Wąchock,
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zadania.

Część 12. Opis sposobu obliczenia ceny oferty:
Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej SIWZ, powinien w cenie
ofertowej ująć wszelkie koszty związane z wykonywaniem przedmiotu zamówienia, niezbędne do
prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia (w przypadku umów cywilno-



Szkoła Podstawowa im. Świętokrzyskich Partyzantów
Armii Krajowej w Wielkiej Wsi
Wielka Wieś 354
27-215 Wąchock
Tel. 41 27 12 012
e-mail: spww@konto.pl                                                                               GMINA WĄCHOCK

Projekt realizowany na podstawie umowy ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego
w Kielcach

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

prawnych również należne składki ZUS ze strony pracodawcy).
Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN). W złotych polskich będą prowadzone
również rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
Ostateczna cena oferty powinna być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.

Część 13. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz
z  podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:
Zamawiający dokona oceny złożonych ofert. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował
następującymi kryteriami:
- cena oferty – 100%,
oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę punktów,
wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.
Zastosowany wzór do obliczenia punktowego:
                        cena najniższa
cena  oferty = ---------------------- x 100 pkt.
                        cena badana
gdzie:
cena najniższa – najniższa wartość brutto spośród ofert nieodrzuconych,
cena badana – wartość brutto oferty badanej;

Część 14. Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy
złożyli oferty o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i
adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz imiona i nazwiska,
siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację
przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;
2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając
uzasadnienie faktyczne i prawne - jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę;
4)  terminie,  określonym  zgodnie  z  art.  94  ust.  1  lub  2,  po  którego  upływie  umowa  w  sprawie
zamówienia publicznego może być zawarta.
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje, o których
mowa w ust. 1 pkt. 1, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej
siedzibie.
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Część 15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Zamawiający nie przewiduje zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Część 16. Istotne dla stron postanowienia, ogólne warunki umowy albo wzór umowy:

Zamawiający przewiduje zmiany umowy w formie pisemnej w następujących przypadkach:
- jeżeli wystąpiły okoliczności, których przy dołożeniu należytej staranności strony na dzień
podpisania  umowy  przewidzieć nie  mogły,  a  wynikają one  ze  zmian  przepisów  prawa,  które
nastąpiły w czasie realizacji zamówienia,
- jeżeli zajdzie konieczność przedłużenia okresu realizacji Projektu, stosownie do zmian
harmonogramu rzeczowo-finansowego. Termin realizacji umowy wydłuża się o okres wydłużenia
realizacji Projektu.

Część 17. Środki ochrony prawnej:

Wykonawcom  przysługują środki  ochrony  prawnej  przewidziane  w  Dziale  VI  –  „Środki  ochrony
pranej” ustawy Prawo zamówień publicznych.

Część 18. Pozostałe informacje:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamawiające nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.
Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Prawo zamówień
publicznych.

Część 19. Postanowienia końcowe:
W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją obowiązują przepisy ustawy Prawo zamówień
publicznych.
Część 20.  Załączniki stanowiące integralną część Specyfikacji (SIWZ)
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
Załącznik nr 4 – Wzór umowy


