
 
 

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE 
o wartości zamówienia poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750.000 euro, o której 

mowa w art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 

z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) 

 
nazwa zamówienia – organizacja i przeprowadzenie kursów językowych dla Narodowej Agencji 

Wymiany Akademickiej  

  

znak zamówienia – 9/usł./2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Warszawa, dnia 13 czerwca 2018 r. 



 
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (Zamawiający), ul. Polna 40, 00-635 Warszawa 

(NIP: 5272820369, REGON: 368205180), zaprasza do złożenia oferty w ramach zamówienia pod 

nazwą: organizacja i przeprowadzenie kursów językowych dla Narodowej Agencji Wymiany 

Akademickiej (znak zamówienia: 9/usł./2018). 

 

Rozdział I.  

Nazwa oraz adres Zamawiającego 

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) 

ul. Polna 40, 00-635 Warszawa 

godziny pracy: od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00-16.00 (z wyłączeniem dni ustawowo 

wolnych od pracy) 

adres strony internetowej, na której zamieszcza się informacje dotyczące zamówienia: 

http://www.nawa.gov.pl/bip/ (zakładka – zamówienia publiczne, Podlegające ustawie o pzp). 

 

Rozdział II.  

Korespondencja dotycząca zamówienia 

1. Wszelką korespondencję do Zamawiającego dotyczącą zamówienia należy kierować 

jak niżej: 

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) 

ul. Polna 40, 00-635 Warszawa 

(znak zamówienia – 9/usł./2018) 

e-mail: zamowienia@nawa.gov.pl  

faks: +48 (22) 826 28 23 

strona internetowa: www. nawa.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne 

(Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za skutki braku zachowania przez 

Wykonawców powyższego wymogu). 

2. W niniejszym zamówieniu forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz 

z załącznikami, w tym oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków 

udziału w zamówieniu oraz brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy z zamówienia, a także 

zmiany lub wycofania oferty. 

U W A G A  
pisma przesłane faksem i pocztą elektroniczną nie są uważane za formę pisemną. 

3. Korespondencja kierowana do Wykonawców przekazywana będzie za pośrednictwem 

poczty elektronicznej (przekazanie skanu podpisanego pisma), a w uzasadnionych 

przypadkach (w szczególności braku e-mail Wykonawcy) na faks wskazany w ofercie 

Wykonawcy. 

4. Wykonawca powinien sprawdzać stronę internetową Zamawiającego, ponieważ będą tam 

publikowane informacje związane z zamówieniem. 

5. Osoba ze strony Zamawiającego uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami – 

Maciej Szreder, e-mail: zamowienia@nawa.gov.pl; fax.: + 48 (22) 390 35 08. 

6. Podwykonawstwo: 

1) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę 

kluczowych części zamówienia; 

http://www.nawa.gov.pl/bip/
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2) w przypadku udziału podwykonawców przy realizacji zamówienia Zamawiający 

wymaga wskazania w ofercie (Formularz ofertowy – ZAŁĄCZNIK nr 3 do 

ogłoszenia) części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza 

powierzyć podwykonawcy;  

3) w przypadku braku informacji, o której mowa w pkt 2 Zamawiający uzna, 

że Wykonawca na dzień złożenia oferty zamierza sam zrealizować zamówienie 

i nie będzie korzystał z podwykonawców przy jego realizacji; 

4) jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia nastąpi 

w trakcie jego realizacji, Wykonawca zobowiązany będzie do wskazania 

Zamawiającemu części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza 

powierzyć temu podwykonawcy;  

5) powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia 

Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

 

Rozdział III.  

Tryb zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia są usługi społeczne w zakresie usług edukacyjnych 

i szkoleniowych, wskazanych w załączniku XIV do Dyrektywy Parlamentu Europejskiego 

i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych uchylającej 

dyrektywę 2004/18/WE (Dz. Urz. UE L 94 z 28.03.2014 r., str. 65 z późn. zm.), których 

wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro. 

Zamówienie prowadzone jest na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 

Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zwanej ustawą Pzp. 

2. Zamówienie prowadzi się w języku polskim. Dopuszcza się używanie w oświadczeniach, 

ofercie oraz innych dokumentach określeń obcojęzycznych w zakresie określonym w art. 

11 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 224 

z późn. zm.).  

3. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język 

polski. 

 

Rozdział IV.  

Wyjaśnienia oraz modyfikacja treści ogłoszenia 

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści ogłoszenia 

o zamówieniu na usługi społeczne, zwanego dalej ogłoszeniem. 

2. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem 

terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia 

wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa 

wyznaczonego terminu składania ofert. 

3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia wpłynął po upływie terminu, o którym mowa 

w ust. 2 tego rozdziału lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić 

wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

4. Treść zapytań (bez ujawniania źródła zapytania) wraz z wyjaśnieniami Zamawiający 

zamieści na stronie internetowej. 



 
5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, przed upływem terminu składania ofert, 

zmienić treść ogłoszenia. 

6. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią ogłoszenia, a treścią udzielonych odpowiedzi, 

jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie 

Zamawiającego. 

7. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, 

o którym mowa w ust. 2 tego rozdziału. 

 

Rozdział V.  

Opis przedmiotu zamówienia, termin realizacji zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie kursów językowych dla 

Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) stanowi ZAŁĄCZNIK nr 1 do 

ogłoszenia. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone 

w Istotnych Postanowieniach Umowy (IPU), stanowiących ZAŁĄCZNIK nr 2 do ogłoszenia.  

 

Zamówienie  jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

w ramach Działania 3.3 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 

 

2. Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2020 r. 

3. Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

80580000-3 - oferowanie kursów językowych 

4. Składanie ofert częściowych 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych (tj. ofert przewidujących 

wykonanie części zamówienia).  

5. Składanie ofert wariantowych 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych (tj. ofert przewidujących 

odmienny niż określony przez Zamawiającego sposób wykonania zamówienia). I 

6. informacja o przewidywanych zamówieniach, polegających na powtórzeniu podobnych 

usług lub dodatkowych usług Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia 

zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług. 

 

Rozdział VI.  

Warunki udziału w zamówieniu oraz podstawy wykluczenia Wykonawcy 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy 

1) spełniają warunki udziału w zamówieniu, określone przez Zamawiającego 

w ogłoszeniu; 

2) nie podlegają wykluczeniu. 

2. Warunki udziału w zamówieniu: 

1) kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, 

o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie określa warunku w tym 

zakresie; 



 
2) sytuacja ekonomiczna lub finansowa – Zamawiający nie określa warunku w tym 

zakresie; 

3) zdolność techniczna lub zawodowa – Zamawiający wymaga, aby Wykonawca 

wykazał, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, 

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie należycie 

wykonał co najmniej trzy (3) usługi polegające na organizacji i przeprowadzeniu 

kursów języka lub języków obcego lub obcych poprzez zapewnienie lektorów 

polskich i natywnych, zapewnienie materiałów szkoleniowych i dydaktycznych dla 

uczestników. Każda usługa obejmowała kursy dla łącznej liczby co najmniej 30 osób. 

Czas trwania kursu zrealizowanego w ramach usługi to minimum 6 miesięcy lub 

minimum 60 jednostek zajęciowych (45- lub 60-minutowych), (wraz z załączeniem 

dowodów potwierdzających, czy usługi te zostały wykonane lub są wykonywane 

należycie).  

 

Zamawiający może, na każdym etapie zamówienia, uznać, że Wykonawca nie posiada 

wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych 

Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny 

wpływ na realizację zamówienia. 

Uwaga:  

 w przypadku gdy przedmiotem wykazanej usługi nie był wyłącznie wyżej podany 

zakres, należy go wyodrębnić; 

- w przypadku usług będących w trakcie wykonywania, wymagania odnośnie: 

zakresu i wartości wykonywania danej usługi, dotyczą części umowy już zrealizowanej 

(tj. od dnia rozpoczęcia wykonywania usługi do upływu terminu składania ofert) i te 

parametry (zakres, wartość) Wykonawca zobowiązany jest podać w wykazie usług; 

 w przypadku, gdy Wykonawca dla potwierdzenia spełniania warunku udziału 

w postępowaniu przedstawi dokument zawierający kwoty wyrażone w walutach innych 

niż złoty polski, Zamawiający przeliczy je na złoty polski według średniego kursu 

Narodowego Banku Polskiego na dzień zakończenia realizacji zamówienia 

potwierdzającego posiadanie przez Wykonawcę wymaganego przez Zamawiającego 

doświadczenia. 

 

Niespełnienie warunku wymienionego powyżej skutkować będzie wykluczeniem 

Wykonawcy z postępowania. 

 

3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, 

o których mowa w ust. 2 musi spełniać przynajmniej jeden z Wykonawców. 

4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w ust. 

2 w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, 

polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 

ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim 

stosunków prawnych. 

5. Zamawiający jednocześnie informuje, że „stosowna sytuacja", o której mowa w ust. 4 wystąpi 

wyłącznie w przypadku kiedy: 



 
1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni 

Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami 

tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do 

oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia; 

2) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności 

techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na 

wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w zamówieniu oraz zbada, 

czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w ust. 

6; 

3) w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli 

podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

6. Zamawiający wykluczy z zamówienia: 

1) Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w zamówieniu, lub 

nie wykazał braku podstaw wykluczenia; 

2) 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. z 2016 r. poz. 1137, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 

48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176, 

z późn. zm.), 

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy 

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); 

3) 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; 

4) 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; 

5) Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa 

wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie 

podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w zamówieniu lub który zataił te 

informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów; 



 
6) Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił 

informacje wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ 

na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w zamówieniu; 

7) Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności 

Zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę 

w zamówieniu; 

8) Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu 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 zamówienia, chyba że spowodowane tym zakłócenie 

konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie 

Wykonawcy z udziału w zamówieniu; 

9) Wykonawcę, który z innymi Wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu 

zakłócenie konkurencji między Wykonawcami w zamówieniu, co Zamawiający 

jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; 

10) 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 2016 r. poz. 1541, z 2017 r. poz. 724); 

11) Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz 

ubiegania się o zamówienia publiczne; 

12) 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 2017 r. poz. 229, 1089 i 1132), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub 

wnioski o dopuszczenie do udziału w zamówieniu, chyba że wykażą, 

że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji 

w zamówieniu; 

13) 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 2016 r. poz. 1574, z późn. zm.) lub którego 

upadłość 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 2016 r. poz. 2171, 

z późn. zm.); 

14) Wykonawcę, który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki 

zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca 

w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub 

nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za 

pomocą stosownych środków dowodowych; 



 
15) Wykonawcę, 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, 

co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania. 

7. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

8. Środki naprawcze: 

1) Wykonawca nie będzie podlegał wykluczeniu jeżeli przedstawi dowody 

potwierdzające, że podjął on środki wystarczające do wykazania swojej 

rzetelności w sytuacji gdy zaistniały podstawy wykluczenia Wykonawcy 

określone w ust. 7 pkt 2, 3, 5-9,13-15 tego rozdziału; 

2) Wykonawca, w celu potwierdzenia i wykazania swojej rzetelności może 

w szczególności udowodnić Zamawiającemu, że naprawił szkodę wyrządzoną 

przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynił pieniężnie za 

doznaną krzywdę lub naprawił szkodę, złożyć wyczerpujące wyjaśnienie stanu 

faktycznego, wykazać, że współpracował z organami ścigania oraz podjął 

konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe zmierzające do 

zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub 

nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy; 

3) Wykonawca będący podmiotem zbiorowym, wobec którego orzeczono 

prawomocnym wyrokiem zakaz ubiegania się o udzielenia zamówienia 

publicznego oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania 

tego zakazu nie może skorzystać z instytucji środków naprawczych; 

4) Zamawiający w sytuacji, gdy Wykonawca przedstawi dowody w celu wykazania 

swojej rzetelności rozważy przedstawione dowody i dokona ich oceny w świetle 

przesłanek określonych w pkt 1; 

5) jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu 

Wykonawcy, uzna za wystarczające przedstawione przez Wykonawcę dowody 

Wykonawca nie będzie podlegał wykluczeniu z zamówienia; 

6) Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie zamówienia. 

 

Rozdział VII.  

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału 

w zamówieniu oraz brak podstaw wykluczenia, które Wykonawca zobowiązany będzie do 

przedłożenia Zamawiającemu 

1. Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w zamówieniu oraz przesłanek 

wykluczenia z zamówienia – ZAŁĄCZNIK nr 4 do ogłoszenia. 

2. Wykaz wykonanych usług (ZAŁĄCZNIK nr 5 do ogłoszenia o zamówieniu) oraz załączeniem 

dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie. 

3. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji 

(Zamawiający pobierze samodzielnie dokument, w przypadku jego dostępności w formie 

elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych 

baz danych). 



 
4. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej – 

ZAŁĄCZNIK nr 6 do ogłoszenia.  

UWAGA 

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji 

z otwarcia ofert, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 

r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 229), co Wykonawcy 

którzy złożyli odrębne oferty. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może 

przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 

konkurencji w zamówieniu (oświadczenie składane jest w oryginale). W przypadku złożenia 

tylko jednej oferty i niezłożenia oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do 

grupy kapitałowej wraz z ofertą, w związku z niewypełnieniem przesłanki wykluczenia 

określonej w Rozdziale VI ust. 2 pkt 12 Zamawiający nie będzie wzywał Wykonawcy do 

uzupełnienia przedmiotowego oświadczenia. 

5. Dokumenty podmiotów zagranicznych 

1) jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 5 tego 

rozdziału składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego 

likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 

6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

2) jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma 

osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa 

w pkt 1, zastępuje się go dokumentem zawierającym odpowiednio 

oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do 

jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, 

złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym 

albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze 

względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce 

zamieszkania tej osoby – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania ofert; 

3) w przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, 

Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, 

w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych 

informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.  

6. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 tego rozdziału składane jest w oryginale. 

7. Dokumenty, o których mowa w ogłoszeniu, inne niż oświadczenia, o który mowa powyżej, 

składane są w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.  

Potwierdzenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, Wykonawcy 

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów, 

które każdego z nich dotyczą. 

 

Rozdział VIII.  



 
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają Pełnomocnika do 

reprezentowania ich w zamówieniu albo reprezentowania w zamówieniu i zawarcia umowy. 

2. Pełnomocnictwo dla Pełnomocnika należy dołączyć do oferty – wszelka korespondencja 

dotycząca zamówienia prowadzona będzie z Pełnomocnikiem. 

3. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego 

w swoim imieniu składa: 

1) oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale VII ust. 1, 

2) dokument, o którym mowa w Rozdziale VII ust. 3 (Zamawiający pobierze 

samodzielnie dokument w przypadku jego dostępności w formie elektronicznej 

pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz 

danych). 

Dokumenty poświadcza za zgodność z oryginałem Pełnomocnik, o którym mowa 

w ust. 1 tego rozdziału lub każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się 

o udzielenie zamówienia poświadcza za zgodność z oryginałem wyłącznie 

te dokumenty, które dotyczą tego Wykonawcy.  

4. Oferta składana przez wspólników spółki cywilnej jest traktowana jak oferta Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. 

 

Rozdział IX.  

Wymagania dotyczące wadium 

Wadium nie jest wymagane.  

 

Rozdział X.  

Termin związania ofertą 

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz 

z upływem terminu składania ofert.  

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin 

związania ofertą jednak na okres nie dłuższy niż 60 dni. 

3. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 2 tego rozdziału, skutkować będzie 

odrzuceniem oferty.  

 

Rozdział XI.  

Opis sposobu obliczenia ceny 

1. Cena oferty – należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy 

z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. poz. 915 z 2016 r. 

poz. 1823). 

2. Cenę oferty, należy tak skalkulować, aby obejmowała wszystkie koszty nakłady i wydatki, 

jakie Zamawiający poniesie na realizację przez Wykonawcę niniejszego zamówienia, 

z uwzględnieniem podatku od towarów i usług i ewentualnych opustów. 

3. Cenę oferty brutto należy wyliczyć według tabeli zamieszczonej w Formularzu ofertowym 

stanowiącym ZAŁĄCZNIK nr 5 do ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne. 



 
4. UWAGA – cena za diagnozę nie może przekroczyć 3 % wartości oferty Wykonawcy. W 

przypadku przekroczenia ww. wartości oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z 

ogłoszeniem.  

5. Wszystkie wartości powinny być wyrażone w złotych polskich, cyfrowo (z dokładnością do 

dwóch miejsc po przecinku zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania). 

W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną całkowitą, a cenami jednostkowymi , 

Zamawiający przyjmie, że prawidłowo został podane ceny jednostkowe. 

6. Rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich. 

7. Podana cena służy do porównania złożonych ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. 

Zamawiający przyjął powyższe wartości wyłącznie na potrzeby niniejszego zamówienia, w 

celu porównania złożonych ofert. Faktyczna cena i liczba realizowanych usług będzie 

wynikać z bieżącego zapotrzebowania zamawiającego. Maksymalna wartość 

wynagrodzenia, o której mowa w § 7 ust. 1 wzoru umowy będzie równa kwocie jaką 

zamawiający przeznaczy na sfinansowanie zamówienia.  

8. Ustalenie prawidłowej stawki podatku VAT leży po stronie Wykonawcy. Zamawiający nie 

uzna za oczywistą omyłkę i nie poprawi błędnie ustalonej stawki podatku VAT. 

9. Jeżeli złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, 

Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od 

towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim 

przypadku Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty 

będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując 

nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do 

jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

 

Rozdział XII.  

Opis sposobu przygotowywania ofert 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  

2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  

3. Oferta musi być: 

1) sporządzona w formie pisemnej (pod rygorem nieważności); 

2) podpisana przez Wykonawcę, tj. osobę/osoby reprezentującą/reprezentujące 

Wykonawcę, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym 

rejestrze lub osobę/osoby upoważnioną/upoważnione do reprezentowania 

Wykonawcy; 

3) zgodna z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w ogłoszeniu. 

4. Do sporządzenia oferty Wykonawca może wykorzystać druki (wzory) przygotowane przez 

Zamawiającego, które stanowią załączniki do ogłoszenia lub przedstawić ofertę na swoich 

formularzach, z zastrzeżeniem,  że muszą one zawierać wszystkie informacje określone 

przez Zamawiającego w przygotowanych wzorach. 

5. Tajemnica przedsiębiorstwa: 

1) Zamawiający informuje, że składane przez Wykonawców oferty są jawne 

i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji 

stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 



 
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 

153, poz. 1503 z późn. zm.), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert 

zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał, 

że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa (brak 

jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia 

składane w trakcie niniejszego zamówienia są jawne bez zastrzeżeń); 

2) ujawnienie ofert odbywać się będzie wg poniższych zasad: 

a) udostępnienie – po złożeniu wniosku (forma pisemna, elektroniczna lub faks) 

– należy podać informację o żądanym zakresie i formie udostępnienia 

dokumentów, 

b) Zamawiający ustali, z uwzględnieniem złożonego w ofercie zastrzeżenia 

o tajemnicy przedsiębiorstwa, zakres informacji, które mogą być 

udostępnione, 

c) Zamawiający wyznacza termin udostępnienia dokumentów, 

z uwzględnieniem czynności, o których mowa w lit. b; 

3) w przypadku, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy, o której mowa w pkt 1,   

Wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które 

z zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa 

i oznaczyć klauzulą: „DOKUMENTY ZASTRZEŻONE – TAJEMNICA 

PRZEDSIĘBIORSTWA”. Zaleca się wydzielenie tych informacji w złożonej 

ofercie. Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert musi wykazać, iż 

zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa;  

4) Wykonawca nie może zastrzec informacji: nazwa (firma) oraz adres (siedziba) 

Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacji dotyczących ceny 

oferty, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji, warunków  płatności 

zawartych w ofercie; 

5) zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa 

w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, 

jako bezskuteczne i skutkować będzie ich odtajnieniem; 

6) Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od niego 

wezwanie, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako 

tajemnica przedsiębiorstwa (przedmiotowe zastrzeżenie Zamawiający uzna za 

skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, 

jednocześnie wykaże, że dane informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa). 

6. Oferta musi być złożona w zamkniętym opakowaniu/kopercie (zabezpieczenie 

uniemożliwiające zapoznanie się z jej zawartością przed upływem terminu otwarcia ofert). 

Na opakowaniu/kopercie należy umieścić następujące oznaczenia: 

 

Nazwa (firma) albo imię i nazwisko,   



 

siedziba/miejsce zamieszkania    

(dopuszcza się czytelny odcisk pieczęci) 
 

 

                              Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej 

                             ul. Polna 40, 00-635 Warszawa 
 

OFERTA 
organizacja i przeprowadzenie kursów językowych dla Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej 

znak zamówienia 9/usł./2018  

25 czerwca 2018 r.,  

godz. 11:30 

Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z opisem podanym powyżej ponosi Wykonawca. Niewłaściwe 

oznakowanie oferty może spowodować np. potraktowanie oferty jako zwykłej korespondencji. Powyższe 

dotyczy również opakowań zewnętrznych kurierów przesyłek (w takim przypadku w opakowaniu 

zewnętrznym musi znajdować się również zamknięta koperta oznakowana jak podano powyżej). 

7. W terminie składania ofert, Wykonawca zobowiązany jest złożyć: 

1) Oświadczenia i dokumenty, o których mowa w Rozdziale VII ust. 1, 2 i 3; 

2) ofertę (Formularz ofertowy) – ZAŁĄCZNIK nr 3 do ogłoszenia; 

3) pełnomocnictwo do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy (o ile 

nie wynika z przepisów prawa lub innych dokumentów) lub inne dokumenty 

(zawierające zakres umocowania), z których wynika prawo do podpisania 

oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez 

notariusza) oraz podpisania innych oświadczeń/ dokumentów składanych wraz 

z ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą 

bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów 

publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informacji 

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2017 poz. 

570); 

4) inne dokumenty (jeśli Wykonawca powinien je złożyć) np.: pełnomocnictwo dla  

Pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się 

o udzielenie zamówienia; 

5) pisemne uzasadnienie odnośnie charakteru zastrzeżonych w ofercie informacji 

– wykazanie, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

8. Zaleca się, aby: 

1) wszelkie poprawki, skreślenia lub zmiany w tekście oferty (oraz w załącznikach 

do oferty) były parafowane przez osobę uprawnioną do reprezentowania 

Wykonawcy lub posiadającą pełnomocnictwo; 

2) każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była parafowana 

i ponumerowana kolejnymi numerami; 

3) oferta została złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe 

zdekompletowanie (kartki oferty np. spięte, zbindowane, zszyte); 

4) w przypadku nieczytelnego podpisu Wykonawca opatrzył go imienną pieczątką 

lub wpisał informację, kto złożył podpis (czytelne wpisanie imienia i nazwiska). 



 
Niespełnienie powyższych zaleceń nie będzie skutkować odrzuceniem oferty, lecz wszelkie 

negatywne konsekwencje mogące wyniknąć z niezachowania tych wymagań będą obciążały 

Wykonawcę.  

 

Rozdział XIII.  

Zmiana/wycofanie oferty 

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

2. O wprowadzeniu zmian lub zamiarze wycofania oferty Wykonawca powiadamia 

Zamawiającego pisemnie. Pismo informujące o zmianie lub wycofaniu oferty należy złożyć 

(przed terminem składania ofert), zgodnie z opisem podanym w Rozdziale XII ust. 6 

oznaczając dodatkowo „ZMIANA OFERTY” lub „WYCOFANIE OFERTY”. Do pisma musi 

być załączony dokument, z którego wynika prawo osoby podpisującej pismo do 

reprezentowania Wykonawcy.  

3. Ofertę, która została złożona po terminie Zamawiający zwraca niezwłocznie. 

 

Rozdział XIV.  

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

1. Miejsce składania ofert: 

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej 

 ul. Polna 40, 00-635 Warszawa 

2. Termin składania ofert: do dnia 25 czerwca 2018 r., godz. 11:00 

3. Oferty złożone po terminie, o którym mowa w ust. 2 tego rozdziału zostaną niezwłocznie 

zwrócone Wykonawcy. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania 

ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką 

pocztową czy kurierską.  

4. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w siedzibie Zamawiającego jak wyżej, w sali 

konferencyjnej, w dniu 25 czerwca 2018 r. godz. 11:30. 

5. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informację 

z otwarcia ofert, zawierającą: 

1) kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

2) firmy (nazwy) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

3) ceny, terminy wykonania zamówienia, okresy gwarancji i warunki płatności 

zawarte w ofertach. 

 

Rozdział XV.  

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem 

wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

1. Ocenie i porównaniu poddane zostaną oferty niepodlegające odrzuceniu. 

2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi 

kryteriami:  

1. Cena – waga 91 % 

2. Kryterium zatrudnienie osób niepełnosprawnych – waga 9 % 

3. Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach kryterium, przyjmując 

zasadę, że 1% = 1 punkt. 



 
4. Punkty za kryterium „Cena” zostaną przyznane zgodnie z poniższym wzorem: 

Cena całkowita oferty z najniższą ceną 

------------------------------------------------------------ x 91 = liczba punktów 

cena całkowita oferty ocenianej 

Wszystkie powyższe działania będą zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. 

 

5. Punkty za kryterium „Zatrudnienie osób niepełnosprawnych, o których mowa w przepisach 

ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 

osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2011, Nr 127, poz. 721), w pełnym wymiarze czasu pracy na 

podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy 

(Dz.U. z 2014 r., poz. 1502, z późn. zm.) lub właściwych przepisów państwa członkowskiego 

Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w którym Wykonawca lub 

podwykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. na podstawie umowy o pracę w 

wymiarze pełnego etatu” zostaną przyznane zgodnie z poniższym opisem: 

Za każdą ww. osobę wykonującą czynności w zakresie realizacji przedmiotowego zamówienia, 

których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy 

z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 1666 z późn.zm.), zatrudnioną 

na podstawie umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu, z uwzględnieniem minimalnego 

wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 

2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tj. Dz.U. z  2015 r. poz. 2008 

z późn.zm.),oferta Wykonawcy uzyska 3 punkty, ale nie więcej niż 9 punktów w sumie.  

6. Jeżeli wykonawca nie poda w ofercie informacji pozwalających dokonać oceny oferty 

w oparciu o kryterium zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu 

oferta nie będzie podlegać odrzuceniu, a na podstawie tego kryterium, zostanie przyznanych 

zero punktów . 

7. Ocena końcowa: 

1) Zamawiający dokona zaokrąglenia wyników działań do drugiego miejsca po przecinku 

(jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest równa lub większa od 5 zaokrągli liczbę 

przyznanych punktów w górę, a jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza od 5 

zaokrągli liczbę przyznanych punktów w dół); 

2) punkty przyznane za każde kryterium oceny zostaną zsumowane i stanowić będą ocenę 

końcową dla poszczególnych ofert; 

3) za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów, tj. 

przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert, o których mowa w ust. 

2.  

8. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 

przedstawia taki sam bilans, Zamawiający w takim przypadku wezwie Wykonawców, którzy 

złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych 

(Wykonawcy składający oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować wyższego opustu za usługę i 

opłaty transakcyjnej niż zaoferowane w złożonych ofertach). 

 

 

 

 



 
Rozdział XVI.  

Ocena ofert oraz badanie oświadczeń i dokumentów 

1. Jeżeli zaoferowana cena oferty lub ich istotne części składowe wydają się rażąco niskie 

w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego co do 

możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez 

Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwróci się 

o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny. Obowiązek 

wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy. 

2. Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych w ogłoszeniu oświadczeń lub dokumentów, 

oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez 

Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub 

poprawienia, lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że 

mimo ich złożenia, uzupełnienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlegałaby 

odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie zamówienia. 

3. Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe 

pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, 

chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby 

unieważnienie zamówienia. 

4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców sprecyzowania 

i dopracowania treści ofert oraz przedstawienia informacji dodatkowych. 

5. Zamawiający poprawi w ofercie: 

1) oczywiste omyłki pisarskie; 

2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek; 

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z ogłoszeniem, niepowodujące 

istotnych zmian w treści oferty 

- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

6. Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli: 

1) jej treść nie odpowiada treści ogłoszenia, chyba że Zamawiający będzie mógł 

dokonać poprawienia omyłki, o której mowa w ust. 5 pkt 3 tego rozdziału 

(Zamawiający zwraca uwagę na zapisy dot. wartości diagnozy w cenie oferty); 

2) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 

3) Wykonawca nie udzieli wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze 

złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku 

do przedmiotu zamówienia; 

4) zawiera błędy w obliczeniu ceny; 

5) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na 

poprawienie omyłki, o której mowa w ust. 5 pkt 3 tego rozdziału; 

6) Wykonawca nie wyraził zgody, na przedłużenie terminu związania ofertą; 

7) jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes 

bezpieczeństwa państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można 

zagwarantować w inny sposób; 

8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 



 
 

Rozdział XVII.  

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

1. Zamawiający poinformuje Wykonawców, którzy złożyli ofertę o wyniku zamówienia, w tym 

o: 

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę 

albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności 

Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby 

albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności 

Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom 

w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację; 

2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone oraz powodach ich odrzucenia; 

3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z zamówienia wraz z wyjaśnieniem 

powodów dla których dowody przedstawione przez Wykonawcę Zmawiający 

uznał za niewystarczające; 

4) unieważnieniu zamówienia. 

2. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu zamówienia zostanie 

zamieszczona również na stronie internetowej Zamawiającego. 

 

Rozdział XVIII.  

Zawarcie umowy 

1. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza (z uwzględnieniem 

negocjacji) zostanie zawarta umowa.  

2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się 

o udzielenie zamówienia, Zamawiający może zażądać umowy regulującej współpracę tych 

Wykonawców. 

 

Rozdział XIX.  

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

Zamawiający nie wymaga wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy. 

 

Rozdział XX.  

Unieważnienie zamówienia 

1. Zamawiający unieważnia zamówienie, jeżeli: 

1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu; 

2) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, 

którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba 

że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty; 

3) w przypadku, gdy zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie; 

4) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie zamówienia 

lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można 

było wcześniej przewidzieć; 



 
5) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie zamówienia 

lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego czego nie można 

było wcześniej przewidzieć; 

6) zamówienie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą 

zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia; 

7) w przypadku gdy wybrany Wykonawca uchylił się od zawarcia umowy, 

a Zamawiający nie ma możliwości dokonania wyboru kolejnego Wykonawcy. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zamówienia na każdym etapie 

prowadzonego zamówienia. 

3. W przypadku unieważnienia zamówienia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, 

Wykonawcom, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, nie przysługuje roszczenie 

o zwrot kosztów uczestnictwa w zamówieniu, w szczególności kosztów przygotowania 

i złożenia oferty. 

 

Rozdział XXI.  

Załączniki do ogłoszenia 

 

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 

2. Istotne postanowienia umowy. 

3. Formularz ofertowy (wzór). 

4. Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w zamówieniu i przesłanek 

wykluczenia z zamówienia (wzór). 

5. Wykaz usług (wzór). 

6. Oświadczenie dot. grupy kapitałowej (wzór). 

 

 

 

 



 
ZAŁĄCZNIK nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu 

na usługi społeczne 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Zakres przedmiotu zamówienia  

1) Zamówienie obejmuje: 
a) przeprowadzenie diagnozy potrzeb szkoleniowych przed rozpoczęciem realizacji szkoleń 

językowych, która obejmowała będzie: 
 analizę potrzeb szkoleniowych Zamawiającego  
 określenie poziomu znajomości językowych (pre-test) 
 utworzenie grup szkoleniowych 
 przygotowanie planu szkoleniowego- opracowanie programów kursów 

odpowiadających potrzebom słuchaczy i zgodnych z ich poziomem znajomości języka w 
oparciu o wyniki testów 

 przygotowanie raportu diagnostycznego z przeprowadzonej diagnozy 
podsumowującego  poziom znajomości języków obcych 

b) przygotowanie i przeprowadzenie grupowych kursów językowych (angielski, niemiecki, 
hiszpański, rosyjski) dla grup przy założeniu, że w każdej grupie będzie nie więcej niż 6 
osób; 

c) przygotowanie i przeprowadzenie indywidualnych kursów językowych (angielski, 
niemiecki, hiszpański, rosyjski) dla kadry zarządzającej – maksymalnie 10 osób.). 
Poziomy zaawansowania:  
Kursy języka ogólnego lub specjalistycznego jak np. angielski dla prawników, finansistów, 
pracowników IT, etc. lub kursy przygotowujące do egzaminów certyfikacyjnych FCE, CAE, 
CPE. d. Kursy mogą obejmować wszystkie poziomy nauczania (wg poziomów CEFR A1 – 
C2). Wykonawca dokona oceny poziomu zaawansowania znajomości języka angielskiego 
każdego uczestnika, zapozna się z jego preferencjami dotyczącymi rodzaju zajęć i rodzaju 
kursu i zaproponuje odpowiedni kurs 

 
2) Liczba grup i zajęć indywidualnych 

W ramach przedmiotu umowy Wykonawca zorganizuje i przeprowadzi kursy dla: 
a) 4 grup językowych w ramach łącznie: języka angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego 

i rosyjskiego,  
b) 10 uczestników indywidualnych kursów językowych w ramach języka angielskiego, 

niemieckiego, hiszpańskiego i rosyjskiego. 
 
Liczba poszczególnych grup oraz uczestników indywidualnych w ramach konkretnego 
języka obcego i poziomu zaawansowania zostanie ostatecznie ustalona po 
przeprowadzeniu testów sprawdzających poziom znajomości języka obcego uczestników 
kursów. Wykonawca dokona na zasadach dookreślonych w umowie kwalifikacji na 
poszczególne poziomy językowe uczestników kursów i zakwalifikuje ich do grup na 
odpowiednich poziomach znajomości języków. 
 
Zamawiający zastrzega sobie: 

a) możliwość zmniejszenia liczby uczestników zajęć indywidualnych, 

b) wymiany poszczególnych uczestników kursów (np. w wyniku zmian kadrowych, 
niemożności uczestniczenia w kursie itp.). 

 



 
3) Miejsce i termin realizacji przedmiotu zamówienia  

Zajęcia prowadzone będą w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Polna 40, 

w godzinach ustalonych z Zamawiającym tak, aby w jak najmniejszym stopniu 

dezorganizowały wykonywanie przez pracowników obowiązków. Zajęcia grupowe będą 

odbywać się 2 razy w tygodniu od poniedziałku do piątku w godzinach 07:30-08:30 oraz 

16:00-17:00.  

Terminy zajęć indywidualnych uzgadniane będą z uczestnikami, przy czym powinny 

rozpoczynać się nie wcześniej niż o godz. 7:00, a kończyć się nie później niż o godz. 17:30.  

Zamawiający zastrzega sobie możliwość dopasowania harmonogramów kursów 

indywidualnych do każdego słuchacza w tym czas trwania pojedynczych zajęć i liczbę zajęć 

w tygodniu, przy czym zajęcia maksymalnie mogą odbywać się 2 razy w tygodniu.  

Wykonawca zobowiązuje się dostosować grafik lektorów do terminów preferowanych 

przez uczestników kursów indywidualnych oraz zapewnić odpowiednią ilość lektorów do 

kursów grupowych w godzinach 7:30-9:00, spełniających wymagania określone w 

Ogłoszeniu. 

Szczegółowe terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć grupowych i indywidualnych zostaną 

uzgodnione z   Wykonawcą na etapie realizacji umowy. 

 

4) Liczba godzin kursów nauki języków obcych  
a) Kurs standardowy powinien obejmować 90 jednostek lekcyjnych w roku (1 

jednostka lekcyjna = 60 minut zajęć). 
b) Kurs indywidualny powinien obejmować 90 jednostek lekcyjnych w roku (1 

jednostka lekcyjna = 60 minut zajęć). 
c) Maksymalna liczba zajęć to 2 x 60 minut tygodniowo, zarówno w przypadku 

kursów grupowych jak i indywidualnych. 
d) Zamawiający może określić mniejszą minimalną liczbę zajęć w przypadku 

poszczególnych grup. Częstotliwość zajęć Zamawiający uzgodni z Wykonawcą, po 
przeanalizowaniu szczegółowej oferty i potrzeb uczestników. 

 
5) Liczba uczestników 

W Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej planowane jest zatrudnienie do 70 
pracowników. Liczba uczestników uzależniona jest od zainteresowania ofertą 
przedstawioną przez Wykonawcę. Ostatecznie zostanie ona określona po wyborze 
najkorzystniejszej oferty i zaprezentowaniu jej pracownikom Zamawiającego. 

 
6) Program i cel kursu 

Program kursu językowego powinien zawierać elementy prowadzenia korespondencji 
w języku obcym i konwersacji, jak również zagadnienia charakterystyczne dla administracji 
publicznej, szkolnictwa wyższego oraz nauki. Program zakłada również dostosowanie 
tematyki zajęć do potrzeb zgłaszanych przez uczestników, którzy w ramach swoich 
obowiązków służbowych mają kontakty z klientami zagranicznymi, lub z dokumentami 
obcojęzycznymi, lub uczestniczą w spotkaniach międzynarodowych. 

Wykonawca dokona szczegółowej analizy potrzeb uczestników w kontekście celów, jakim 
służyć będą grupowe i indywidualne kursy językowe na podstawie ankiety w dniu 
rozpoczęcia zajęć grupowych i indywidualnych. Wykonawca przedstawi do akceptacji 
program kursów oraz materiały dydaktyczne. 



 
Dodatkowe materiały dydaktyczne powinny odpowiadać swoim standardem powszechnie 
uznawanym normom jakościowym przy zachowaniu staranności wymaganej dla tworzenia 
tego rodzaju dzieł. Wykonawca zapewni, że metody i pomoce dydaktyczne, będą 
różnorodne oraz będą wykorzystywać nowoczesne i efektywne sposoby nauki języków 
obcych. 

Cele kursów językowych: 
- rozwijanie kompetencji komunikacyjnej; 
- doskonalenie wszystkich sprawności językowych (mówienie, pisanie, słuchanie, 

czytanie), 
- rozwijanie świadomości językowej, pewności, płynności i poprawności, 
- poszerzanie słownictwa z różnych dziedzin, z naciskiem na słownictwo 

charakterystyczne dla administracji publicznej, szkolnictwa wyższego oraz nauki. 
 
Wykonawca zapewni uczestnikom kursów grupowych i indywidualnych darmowy dostęp 
do platformy internetowej, poprzez przekazanie indywidualnego loginu do platformy 
internetowej, na której udostępniane będą informacje dydaktyczne do przerobionego na 
zajęciach materiału, w celu ułatwienia możliwości wielokrotnego wykonywania ćwiczeń, 
przeprowadzania testu kwalifikacyjnego lub ankiet. 
 

7) Kadra realizująca zajęcia w ramach kursów  

 Kursy prowadzone przez lektorów spełniających poniższe wymagania:  

a) zajęcia będą prowadzili lektorzy polscy oraz native speakerzy, w przypadku 

kursów indywidulanych zajęcia co drugi lektor musi być native speakerem, 

w przypadku zajęć grupowych co czwarty lektor musi być native speakerem – 

Zamawiający zastrzega sobie wg. potrzeb zmianę ww. proporcji o czym 

poinformuje Wykonawcę przed rozpoczęciem danego semestru; 

b) w przypadku lektorów polskich - wykształcenie wyższe kierunkowe (preferowane: 

odpowiednia Filologia Angielska lub Niemiecka, lub Hiszpańska lub Rosyjska, 

ukończenie Kolegium Języka Angielskiego Niemieckiego, lub Hiszpańskiego lub 

Rosyjskiego lub Instytutu Lingwistyki Stosowanej) oraz przygotowanie i szkolenia 

metodyczne;  

c) w przypadku native speakerów wyższe wykształcenie i międzynarodowe 

certyfikaty i dyplomy uprawniające do nauczania właściwego języka obcego, np. 

CELTA, DELTA lub TEFL. 

Wykonawca do obsługi kursów zapewni także:  

a) koordynatora odpowiedzialnego za organizację i przebieg kursów oraz 

współpracę z Zamawiającym (obsługa administracyjna i raportowa); 

b) metodyka z minimum rocznym doświadczeniem w pracy na stanowisku z 

odpowiedzialnością za przygotowanie programów, nadzór merytoryczny 

pracy lektorów i przebieg kursów.  

Zmiana lektorów  

a) Wykonawca do realizacji zamówienia zapewnia stałych lektorów prowadzących 

zajęcia (indywidualne, grupowe) w ramach ustalonych kursów na czas minimum 1 

semestru. Zamawiający zastrzega sobie, że zmiana lektora przez Wykonawcę 

może nastąpić co najwyżej dwa razy w ciągu semestru.  



 
b) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lektora/-ów w trakcie trwania 

kursu, którego/-ych kwalifikacje pomimo spełnienia wymogów formalnych, okażą 

się zbyt niskie lub nie będą spełniać oczekiwań uczestników i/lub merytorycznych 

wymagań Zamawiającego. Z wnioskiem takim może wystąpić uczestnik kursu lub 

przedstawiciel Zamawiającego. C) 

c) Jakakolwiek zmiana lektora wymaga każdorazowo pisemnej (mailowo) zgody 

Zamawiającego. 
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ZAŁĄCZNIK nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu 

na usługi społeczne 

 

 

Istotne Postanowienia Umowy 

 

§1 

Przedmiot umowy 

Przedmiotem umowy jest: 

1)  przeprowadzenie diagnozy potrzeb szkoleniowych i przygotowanie raportu 

diagnostycznego 

2) przygotowanie i przeprowadzenie grupowych kursów językowych (angielski, niemiecki, 

hiszpański, rosyjski); 

3) przygotowanie i przeprowadzenie indywidualnych kursów językowych (angielski, 

niemiecki, hiszpański, rosyjski); 

w sposób opisany w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 

do umowy (dalej SOPZ) oraz zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia .................. roku, kopia Formularza 

ofertowego stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 

 

§ 2. 

Realizacja umowy 

1. Zamawiający w terminie 3 dni roboczych od dnia podpisania umowy przekaże Wykonawcy 

listę osób zgłoszonych do udziału w kursach grupowych i indywidualnych 

(z uwzględnieniem: imienia i nazwiska, adresu e-mail, języka obcego, deklarację poziomu 

zaawansowania znajomości języka obcego oraz preferowane godziny kursów 

indywidualnych). 

2. Wykonawca w terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy przeprowadzi - wstępną 

ocenę poziomu znajomości języka obcego uczestników kursów grupowych poprzez testy 

kwalifikacyjne w wersji elektronicznej, w celu zakwalifikowania uczestników do właściwej 

grupy na odpowiednim poziomie znajomości języka obcego. 

3. Wykonawca w terminie 7 dni roboczych od dnia zakwalifikowania uczestników kursów – 

przedstawi Zamawiającemu przydział uczestników do grup, z uwzględnieniem poziomu 

zaawansowania języka oraz zaproponuje harmonogram kursów grupowych oraz 

indywidualnych (z uwzględnieniem dni, godzin odbywania zajęć, lektora prowadzącego, 

rodzaju i poziomu języka obcego) wraz z raportem diagnostycznym, o którym mowa w §1 

pkt. 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo zgłaszania uwag do harmonogramu kursów 

grupowych i indywidualnych biorąc pod uwagę dostępność sal dydaktycznych oraz 

preferencje czasowe słuchaczy indywidualnych. Wykonawca zobowiązuje się do ich 

uwzględnienia i przekazania poprawionej wersji propozycji Zamawiającemu. 

4. Wykonawca w dniu rozpoczęcia zajęć dokona badania potrzeb uczestników w kontekście 

celu programu, profilu i metody nauczania grupowych i indywidualnych kursów językowych 

za pośrednictwem ankiet. 

5. Wykonawca w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć  ustali i przekaże Zamawiającemu 

program, cel, profil kursu (ogólny, biznesowy, specjalistyczny) i metody nauczania 



 

 
Strona 24 z 46 

 

(tradycyjna, blended-learning, konwersacje z native speaker itp.). Zamawiający zastrzega 

sobie prawo zgłaszania uwag do celu, programu i profilu kursów, biorąc pod uwagę 

zakładany cel i oczekiwane rezultaty kursów. Wykonawca zobowiązuje się do ich 

uwzględnienia i przekazania poprawionej wersji propozycji Zamawiającemu. 

6. Wykonawca w terminie 21 dni od dnia rozpoczęcia zajęć zakupi i przekaże każdemu 

uczestnikowi kursów grupowych  indywidualnych - podręcznik i inne pomoce dydaktyczne 

(ćwiczenia, płyty CD) adekwatne do poziomu zaawansowania, profilu i programu kursu. 

7. Wykonawca w ramach zajęć zapewni uczestnikom dodatkowe materiały dydaktyczne, które 

będą odpowiadać swoim standardem powszechnie uznawanym normom jakościowym przy 

zachowaniu staranności  wymaganej dla tworzenia tego rodzaju dzieł. Wykonawca zapewni, 

że metody i pomoce dydaktyczne, będą różnorodne oraz będą wykorzystywać nowoczesne i 

efektywne sposoby nauki języków obcych. 

8. Wykonawca w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy przekaże Zamawiającemu 

propozycje: 

1) wzoru ankiety dotyczącej badania analizy potrzeb uczestników w kontekście celu 

programu, profilu i metody nauczania grupowych i indywidualnych kursów;  

2) wzoru ankiety dotyczącej badania poziomu satysfakcji z realizacji kursu i raportu ze 

stanu realizacji celu przeprowadzanych kursów językowych; 

3) wzoru list obecności uczestników kursów grupowych i indywidulanych oraz 

miesięcznego raportu dotyczącego obecności uczestników kursu; 

4) wzoru zaświadczenia/certyfikatu o uczestniczeniu w kursie. 

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo zgłaszania uwag do otrzymanych propozycji, o których 

mowa w ust. 9. Wykonawca zobowiązuje się do ich uwzględnienia i przekazania poprawionej 

wersji propozycji Zamawiającemu. 

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:  

1) wykreślania zgłoszonych wcześniej uczestników zajęć indywidualnych i grupowych w 

okresie realizacji Umowy;  

2) wskazywania nowych uczestników zajęć indywidualnych i grupowych w okresie realizacji 

Umowy. 

 

§ 3. 

Sprawozdawczość 

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 1 ust. 1, Wykonawca 

zobowiązany jest w szczególności do: 

1) monitorowania i ewaluacji realizacji celu każdego grupowego i indywidualnego kursu 

językowego; 

2) przekazywania Zamawiającemu za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie 

7 dni po zakończeniu każdego miesiąca – wszystkich list obecności uczestników 

kursów grupowych i indywidulanych (w formie zeskanowanej), liczby zrealizowanych 

godzin poszczególnych kursów oraz miesięcznego raportu dotyczącego obecności 

uczestników kursu (w arkuszu kalkulacyjnym z procentowym określeniem 

uczestnictwa w zajęciach); 

3) przekazywania Zamawiającemu za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie 

14 dni po zakończeniu każdego kwartału kalendarzowego - raportu ze stanu realizacji 
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celu przeprowadzanych kursów językowych; dokumentacja obejmować będzie: 

frekwencję, zrealizowany program; 

4) przeprowadzenia po zrealizowaniu połowy godzin dydaktycznych - testów 

sprawdzających poziom znajomości języka obcego, określających postępy 

uczestników, w tym opanowanie wszystkich sprawności językowych (słuchanie, 

mówienie, czytanie i pisanie) oraz przedstawienie raportu z wynikami testów; 

5) przeprowadzenia po zrealizowaniu połowy godzin dydaktycznych - badania 

efektywności kursów za pomocą ankiet badających poziom satysfakcji z realizacji 

kursu i sporządzenia na podstawie wypełnionych ankiet raportu ewaluacyjnego 

podsumowującego postawione cele, ocenę rezultatów, wykaz stosowanych narzędzi 

oraz metod pracy, liczbę zrealizowanych godzin oraz ewentualne określenie dalszych 

obszarów do rozwoju. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zgłaszania uwag do 

treści ankiet i raportu, a Wykonawca zobowiązuje się do uwzględnienia w miarę 

możliwości uwag Zamawiającego; 

6) przeprowadzenia po zrealizowaniu całego wymiaru godzin dydaktycznych (kursów 

grupowych i indywidualnych) - testów sprawdzających poziom znajomości języka 

obcego, uwzględniających postępy uczestników w tym opanowanie wszystkich 

sprawności językowych (słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie) oraz przedstawienie 

raportu z wynikami testów; 

7) przeprowadzenia po zrealizowaniu całego wymiaru godzin dydaktycznych (kursów 

grupowych i indywidualnych) - badania efektywności kursów za pomocą ankiet 

badających poziom satysfakcji z realizacji kursu i sporządzenia na podstawie 

wypełnionych ankiet raportu ewaluacyjnego podsumowującego postawione cele, 

ocenę rezultatów, wykaz stosowanych narzędzi oraz metod pracy, liczbę 

zrealizowanych godzin oraz ewentualne określenie dalszych obszarów do rozwoju. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zgłaszania uwag do treści ankiet i raportu, 

a Wykonawca zobowiązuje się do uwzględnienia w miarę możliwości uwag 

Zamawiającego; 

8) wydania zaświadczenia/certyfikatu o uczestniczeniu w kursie każdemu uczestnikowi, 

pod warunkiem, że uczestnik: 

a) uczestniczył w co najmniej 50 % zajęć, z zastrzeżeniem, że potwierdzeniem 

uczestnictwa w kursie jest podpis uczestnika kursu na liście obecności 

w każdym dniu zajęć, 

b) i przystąpił do testu końcowego o którym mowa w pkt. 6). 

 

§ 4. 

Termin i miejsce realizacji umowy 

1. Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2020 r. lub do 

wyczerpania kwoty, o której mowa w § 7 ust. 1. 

2. Zajęcia prowadzone będą w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Polna 40, 

w godzinach ustalonych z Zamawiającym tak, aby w jak najmniejszym stopniu 

dezorganizowały wykonywanie przez pracowników obowiązków. Zajęcia grupowe będą 

odbywać się 2 razy w tygodniu od poniedziałku do piątku w godzinach 07:30-08:30 oraz 

16:00-17:00.  
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3. Terminy zajęć indywidualnych uzgadniane będą z uczestnikami, przy czym powinny 

rozpoczynać się nie wcześniej niż o godz. 7:00, a kończyć się nie później niż o godz. 17:30.  

Zamawiający zastrzega sobie możliwość dopasowania harmonogramów kursów 

indywidualnych do każdego słuchacza w tym czas trwania pojedynczych zajęć i liczbę zajęć 

w tygodniu, przy czym zajęcia maksymalnie mogą odbywać się 2 razy w tygodniu.  

4. Wykonawca zobowiązuje się dostosować grafik lektorów do terminów preferowanych 

przez uczestników kursów indywidualnych oraz zapewnić odpowiednią ilość lektorów do 

kursów grupowych w godzinach 7:30-9:00, spełniających wymagania określone w 

Ogłoszeniu. 

5. Szczegółowe terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć grupowych i indywidualnych zostaną 

uzgodnione z   Wykonawcą na etapie realizacji umowy. 

6. Terminy zajęć indywidualnych uzgadniane będą z uczestnikami, a informację 

o preferowanych terminach Zamawiający przekaże Wykonawcy drogą elektroniczną.   

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania lub przełożenia terminu zaplanowanych 

zajęć z wyprzedzeniem na dzień przed terminem zajęć (wg ustalonego harmonogramu), bez 

ponoszenia żadnych kosztów na rzecz Wykonawcy, natomiast w przypadku odwołania zajęć 

przez Zamawiającego w dniu zajęć, zajęcia będą pełnopłatne.  

8. W przypadku odwołania zajęć przez Wykonawcę/lektora – każdorazowo Wykonawca 

zobowiązany będzie do przeprowadzenia zajęć w terminie zaakceptowanym przez 

Zamawiającego, jednak nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych; dopuszcza się 

możliwość przeprowadzenia zajęć przez innego lektora, o kwalifikacjach nie gorszych niż 

lektor przydzielony. 

9. Informację o odwołaniu zajęć z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, przedstawiciel 

Wykonawcy przekaże Zamawiającemu/uczestnikowi indywidualnego kursu 

z wyprzedzeniem co najmniej 24-godzinnym, a w przypadkach losowych, niezwłocznie.  

10. W przypadku przedłużającej się niedyspozycji lektora (powyżej dwóch tygodni) Wykonawca 

w terminie 7 dni od stwierdzenia takiego przypadku drogą elektroniczną, wyznaczy w jego 

miejsce inną osobę, zdolną do wykonania przedmiotu zamówienia, która posiada wymagane 

kwalifikacje i wykształcenie uprawniające do nauczania języka obcego, w którym będzie 

prowadził zajęcia w ramach niniejszego zamówienia, pod warunkiem, iż Zamawiający wyrazi 

uprzednio zgodę na dokonanie takiej zmiany.  

§ 5. 

Zobowiązania Stron 

1. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 1 ust. 1, Wykonawca 

zobowiązany jest w szczególności do  

1) zapewnienia Zamawiającemu możliwości monitoringu on-line (z możliwością 

wydruku) w zakresie postępów uczestników w nauce oraz frekwencji na zajęciach, 

poprzez przekazanie Zamawiającemu indywidualnego loginu do platformy 

internetowej, dzięki któremu osoba odpowiedzialna ze strony Zamawiającego uzyska 

stały dostęp (24-godziny na dobę) do tych danych; 

2) zapewnienia uczestnikom kursów grupowych i indywidualnych darmowego dostępu 

do platformy internetowej, poprzez przekazanie indywidualnego loginu do platformy 

internetowej, na której udostępniane będą informacje dydaktyczne do przerobionego 
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na zajęciach materiału, w celu ułatwienia możliwości wielokrotnego wykonywania 

ćwiczeń, przeprowadzania testu sprawdzającego lub ankiet; 

3) dedykowania uczestnikowi kursów indywidualnych lub grupowych lektora native 

speakera (uzależnione od poziomu językowego i preferencji słuchacza i celu 

postawionego przed rozpoczęciem nauki); 

4) wyposażenia lektorów w podręczniki i inne materiały dydaktyczne niezbędne 

do realizacji kursów; 

5) udostępnienia Zamawiającemu, za zgodą lektorów Wykonawcy, ich danych 

kontaktowych tj. numer telefonu i adres e-mail, w celu sprawnej koordynacji kursu;  

6) zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących Zamawiającego, 

uzyskanych w związku z wykonywaniem umowy. 

2. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 1 ust. 1 Zamawiający 

zobowiązany jest do: 

1) udostępnienia nie więcej niż trzech sal dydaktycznych; 

2) zapewnienia systematycznego uczestnictwa pracowników Zamawiającego 

w zajęciach; 

3) udostępnienia Wykonawcy, za zgodą pracowników Zamawiającego, ich danych 

kontaktowych tj. adresów e-mail, w celu sprawnej koordynacji kursu; 

4) zgłaszania na bieżąco: 

a) wszelkich uwag dotyczących sposobu realizacji przez Wykonawcę jego 

obowiązków wynikających z umowy,  

b) wszelkich zdarzeń występujących po stronie Zamawiającego, które mogłyby 

wpłynąć na możliwość realizacji przez Wykonawcę jego obowiązków 

wynikających z umowy. 

§ 6. 

Wykaz osób 

1. Wykonawca zapewni, w celu prawidłowego przygotowania i przeprowadzenia kursów 

językowych, zespół, który jest wskazany w ofercie Wykonawcy kopia Wykazu osób, które 

będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia stanowi załącznik nr 3 do niniejszej umowy. 

2. W przypadku niemożności, z przyczyn obiektywnych, prawidłowego przygotowania 

i przeprowadzenia kursów językowych, przez poszczególnych członków zespołu, o których 

mowa w ust. 1, Wykonawca w terminie 7 dni od stwierdzenia takiego przypadku drogą 

elektroniczną, wyznaczy w ich miejsce inne osoby, zdolne do wykonania przedmiotu 

zamówienia, z których każda posiada wymagane kwalifikacje i wykształcenie uprawniające 

do nauczania języka obcego w którym będzie prowadził zajęcia w ramach niniejszego 

zamówienia, pod warunkiem, iż Zamawiający wyrazi uprzednio zgodę na dokonanie takiej 

zmiany.  

3. Wykonawca, w przypadku o którym mowa w ust. 2, zobowiązany jest do aktualizacji, w tym 

dopisania do listy osób uwzględnionych w Wykazie osób, dodatkowych osób biorących 

udział w realizacji umowy. Osoby dopisane do Wykazu osób muszą spełniać analogiczne 

warunki i kryteria jak pozostałe osoby wskazane w Wykazie osób, oraz wykazać się 

poziomem wykształcenia i doświadczenia (w tym liczbą przeprowadzonych kursów) nie 

niższym niż lektor, którego zastępują.  
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4. Zamawiający zastrzega, że może żądać od Wykonawcy dokonania zmian personalnych 

w zakresie osób, o których mowa w ust. 1, w każdym czasie i okolicznościach, 

w szczególności, jeżeli osoby realizujące zadanie czynią to w sposób nienależyty (w sposób 

odbiegający od wymaganego przez Zamawiającego poziomu). Wykonawca zobowiązuje się 

przedstawić na piśmie propozycję zmiany personalnej w terminie do 7 dni roboczych. 

5. Zmiany personalne w zakresie osób, o których mowa w ust. 1, nie stanowią zmian 

postanowień niniejszej umowy. 

 

§ 7. 

Wynagrodzenie i warunki płatności 

1. Maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy za należyte wykonanie umowy nie przekroczy, 

zgodnie z ofertą Wykonawcy, kwoty brutto …………………..………… zł (słownie złotych: 

………………………….…………………), z zastrzeżeniem ust. 5. Dla uniknięcia wątpliwości Strony 

potwierdzają, iż w przypadku nie wykorzystania tej kwoty w trakcie obowiązywania 

niniejszej umowy, wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie z tego tytułu. 

2. Kwota określona w ust. 1, stanowi górną granicę, do jakiej Zamawiający zobowiązany jest do 

zapłaty Wykonawcy za Usługi objęte Umową.  

3. Z tytułu wykonania przedmiotu Umowy, Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty na rzecz 

Wykonawcy wynagrodzenia w wysokości stanowiącej iloczyn opłat za dany kurs dla jednego 

uczestnika pomnożony przez ilość uczestników.  

4. Wykonawca nie może żądać waloryzacji lub podwyższenia kwoty, o której mowa w ust. 1 z 

zastrzeżeniem postanowień § 13. 

5. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 będzie dokonywana za przeprowadzone 

kursy, o których mowa w § 1 - miesięcznie, po przekazaniu Zamawiającemu miesięcznego 

raportu dotyczącego uczestnictwa w zajęciach i realizacji programu zajęć oraz 

zatwierdzeniu go przez Zamawiającego oraz przeprowadzenie diagnozy potrzeb 

szkoleniowych i przygotowanie raportu diagnostycznego zgodnie z ceną przedstawioną w 

 ofercie.  

6. Należność za wykonane usługi będzie realizowana przelewem z konta Zamawiającego na 

konto Wykonawcy nr ………………………………, w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia 

otrzymania prawidłowo wystawionej faktury po zatwierdzeniu raportu miesięcznego lub 

raportu diagnostycznego na podstawie protokołu odbioru. Płatności uznawane są za 

zrealizowane w momencie dokonania przez Zamawiającego dyspozycji przelewu. 

7. Protokół odbioru, o którym mowa w ust. 6 zostanie sporządzony w terminie 7 dni roboczych 

od dnia przedstawienia przez Wykonawcę raportu diagnostycznego lub miesięcznego. 

Protokół powinien zawierać w szczególności: 

1) datę i miejsce jego sporządzenia; 

2) oświadczenie Zamawiającego o braku albo o istnieniu zastrzeżeń wobec wykonania 

poszczególnych zleceń w danym okresie rozliczeniowym, w tym o braku, albo 

o istnieniu wad. 

8. W razie zgłoszenia zastrzeżeń w protokole, Zamawiający pisemnie wyznaczy Wykonawcy 

stosowny termin nie dłuższy jednak niż 7 dni i nie krótszym niż 3 dni, w celu usunięcia 

stwierdzonych protokołem wad. 

9. W przypadku określonym w ust. 8, Wykonawca zobowiązuje się usunąć wady 
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w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, bez osobnego wynagrodzenia z tego tytułu. 

10. Jeżeli Zamawiający, mimo zastrzeżeń zgłoszonych w protokole, przyjmie wykonane wadliwie 

raportu, wówczas wynagrodzenie podlega obniżeniu proporcjonalnie do zakresu jego 

wadliwości. Procentowy zakres wadliwości wykonanego Zlecenia określi Zamawiający 

w dodatkowym protokole odbioru sporządzonym zgodnie z ust. 7. Niezależnie od obniżenia 

wynagrodzenia Zamawiającemu przysługuje kara umowna, określona w § 10 ust. 1 pkt 3 

Umowy. 

11. Zamawiający zobowiązany będzie do zapłaty za faktycznie przeprowadzone zajęcia, 

z zastrzeżeniem ust. 3, w następujący sposób: 

1) miesięczna kwota wynagrodzenia Wykonawcy za kursy grupowe będzie wyliczana 

poprzez pomnożenie faktycznej liczby godzin przeprowadzonych zajęć przez ceny 

jednostkowe, o których mowa w ust. 12 pkt 1) – 4); 

2) miesięczna kwota wynagrodzenia za kursy indywidualne będzie wyliczana poprzez 

pomnożenie faktycznej liczby godzin przeprowadzonych zajęć przez ceny 

jednostkowe, o których mowa w ust. 12 pkt 5) – 8). 

12. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 3 oblicza się w oparciu o ceny brutto: 

1) kursy grupowe w ramach języka angielskiego (stawka za jedną godzinę dydaktyczną) 

– …….. zł (słownie złotych: …….……..);  

2) kursy grupowe w ramach języka niemieckiego, (stawka za jedną godzinę dydaktyczną) 

– …...… zł (słownie złotych: ….……….);   

3) kursy grupowe w ramach języka hiszpańskiego, (stawka za jedną godzinę 

dydaktyczną) – …...… zł (słownie złotych: ….……….);  

4) kursy grupowe w ramach języka rosyjskiego, (stawka za jedną godzinę dydaktyczną) – 

…...… zł (słownie złotych: ….……….);  

5) kursy indywidualne w ramach języka angielskiego (stawka za jedną godzinę 

dydaktyczną) – ………..… zł (słownie złotych: …………………………);  

6) kursy indywidualne w ramach języka niemieckiego (stawka za jedną godzinę 

dydaktyczną) – ………..… zł (słownie złotych: …………………………);  

7) kursy indywidualne w ramach języka hiszpańskiego (stawka za jedną godzinę 

dydaktyczną) – ………..… zł (słownie złotych: …………………………); 

8) kursy indywidualne w ramach języka rosyjskiego (stawka za jedną godzinę 

dydaktyczną) – ………..… zł (słownie złotych: …………………………). 

 

§ 8. 

Ochrona danych osobowych 

1. Administrator, na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 100) (zwanej dalej „Ustawą”) oraz na podstawie art. 28 

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 (zwanego dalej „RODO”), powierza Procesorowi przetwarzanie danych 

osobowych niezbędnych przy świadczeniu usług na rzecz Administratora, zgodnie z § 8 
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niniejszej umowy. Okres powierzenia przetwarzania danych osobowych jest równy 

okresowi obowiązywania niniejszej umowy. 

2. Zakres powierzenia przetwarzania danych osobowych obejmuje dane osobowe 

przetwarzane przez Procesora w formie papierowej lub elektronicznej w związku z 

realizacją niniejszej umowy. 

3. Powierzenie przetwarzania danych osobowych następuje wyłącznie w zakresie 

niezbędnym do realizacji niniejszej umowy. Procesor zobowiązuje się przetwarzać 

powierzone dane osobowe wyłącznie w powyższym zakresie. 

4. Procesor zobowiązuje się do stosowania powszechnie obowiązujących przepisów 

dotyczących bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych, w tym Ustawy i 

wydanego na podstawie Ustawy rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i 

Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych 

osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać 

urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych. 

5. Po 25 maja 2018 r. Procesor zobowiązuje się ponadto do przetwarzania danych 

osobowych zgodnie z przepisami RODO, w tym art. 28 RODO, co oznacza w 

szczególności: 

1) zapewnienie, by osoby mające po stronie Procesora dostęp do danych osobowych 

zachowały je w tajemnicy, 

2) podjęcie środków zabezpieczających opisanych w art. 32 RODO (np. stosowanie 

zatwierdzonego kodeksu postępowania), 

3) pomoc Administratorowi – w uzgodnionym przez Strony zakresie – w realizacji 

praw osób, których dane dotyczą, wskazanych w art. 12-22 RODO (np. obowiązku 

informacyjnego lub prawa dostępu do danych osobowych), 

4) informowanie Administratora o stwierdzonych naruszeniach ochrony danych 

osobowych niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 72 godzin od 

stwierdzenia naruszenia; informacja dla Administratora zawiera: 

a) charakter naruszenia ochrony danych osobowych, w tym w miarę 

możliwości kategorie i przybliżoną liczbę osób, których dane dotyczą, oraz 

kategorie i przybliżoną liczbę wpisów danych osobowych, których dotyczy 

naruszenie; 

b) imię i nazwisko oraz dane kontaktowe inspektora ochrony danych 

Procesora lub oznaczenie innej osoby po stronie Procesora, od której 

można uzyskać więcej informacji; 

c) możliwe konsekwencje naruszenia ochrony danych osobowych; 

5) opis środków zastosowanych lub proponowanych przez Procesora w celu 

zaradzenia naruszeniu ochrony danych osobowych, w tym - w stosownych 

przypadkach – środki, których celem jest zminimalizowanie ewentualnych 

negatywnych skutków naruszenia; 

6) rejestrowania czynności przetwarzania zgodnie z art. 30 RODO, 

7) wyznaczenie Inspektora Ochrony Danych, gdy wymagają tego przepisy art. 37 

RODO, 

8) pomoc Administratorowi w realizacji obowiązków wskazanych w art. 32-36 

RODO (np. w dokonaniu oceny skutków dla ochrony danych). 
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6. Administrator zezwala Procesorowi na powierzanie danych osobowych innym podmiotom 

w zakresie niezbędnym do realizacji niniejszej umowy. 

7. Procesor informuje Administratora o wszelkich zmianach dotyczących dodania lub 

zastąpienia podmiotów, o których mowa w ust. 6 powyżej. Administrator zastrzega sobie 

prawo wyrażenia sprzeciwu wobec zmian, o których mowa w zdaniu pierwszym. Na 

wyrażenie zgody lub sprzeciwu Administrator ma 3 dni od dnia powiadomienia. 

Akceptacja jest dokonywana drogą elektroniczną. W przypadku braku odpowiedzi w 

terminie 3 dni od dnia powiadomienia uznaje się, że Administrator nie wyraził sprzeciwu 

wobec dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

8. Administrator jest uprawniony do kontrolowania Procesora w zakresie przetwarzania 

powierzonych danych osobowych pod względem zgodności z Ustawą, RODO lub 

postanowieniami niniejszej umowy. 

9. W terminie do 14 dni po zakończeniu współpracy na gruncie niniejszej umowy, Procesor - 

zależnie od decyzji Administratora – protokolarnie usuwa lub zwraca mu wszelkie dane 

osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, a jeden z podpisanych egzemplarzy 

protokołu przekazuje Administratorowi, chyba że przepisy powszechnie obowiązujące 

nakazują przechowywanie danych osobowych. 

10. Procesor, jako podmiot przetwarzający dane osobowe, ponosi odpowiedzialność prawną 

w przypadku nieprzestrzegania przepisów obowiązującego prawa w zakresie ochrony 

danych osobowych, w tym odpowiedzialność kontraktową względem Administratora za 

szkody spowodowane niewykonaniem lub nieprawidłowym wykonaniem niniejszej 

umowy. 

 

§ 9. 

Kontrola 

1. Zamawiający ma prawo do kontroli sposobu wykonania umowy, w szczególności prawo 

żądania od Wykonawcy przedstawienia wszelkich dokumentów, w tym umów związanych z 

realizacją umowy. 

2. Zamawiający ma prawo do wizytacji zajęć każdego lektora, także bez uprzedniej zapowiedzi 

oraz możliwość przeprowadzenia własnych ankiet badających poziom satysfakcji z realizacji 

kursu. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia kontrolującym wglądu we wszelkie 

dokumenty związane z realizacją przedmiotu umowy oraz dokumentów związanych 

z zatrudnieniem osoby, o której mowa w § 13 ust. 1. 

 

§ 10. 

Kary umowne 

1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić karę umowną Zamawiającemu w przypadku: 

1) niedotrzymania któregokolwiek z terminów realizacji przedmiotu umowy, o których 

mowa w § 2,3 lub 6, w wysokości 500 zł brutto za każdy dzień opóźnienia; 

2) odwołania zajęć przez Wykonawcę/lektora w dniu zajęć, z powodu zawinionych 

okoliczności leżących po stronie Wykonawcy/lektora, w wysokości 1000 zł brutto za 

każdy przypadek odwołania zajęć;  
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3) innego niż powyżej nienależytego, względem obowiązków wynikających z umowy 

i SOPZ, wykonania przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w 

tym w szczególności w związku z naruszeniem przepisów dot. przetwarzania danych 

osobowych– każdorazowo w wysokości 0,2% maksymalnego wynagrodzenia brutto, 

o którym mowa w §7 ust. 1. 

2. Roszczenie z tytułu kar umownych będzie pokrywane: 

1) z wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub  

2) bezpośrednio przez Wykonawcę na podstawie wystawionej przez Zamawiającego 

noty obciążeniowej. 

3. Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy odsetki ustawowe z tytułu 

niedotrzymania terminu zapłaty, określonego w § 7 ust. 4 niniejszej umowy. 

4. W razie wcześniejszego rozwiązania lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego 

z przyczyn określonych w § 12 ust. 2 lub 3 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 

umowną w wysokości 10 % kwoty określonej w § 7 w ust. 1.  

5. W przypadku niezatrudnienia przy realizacji zamówienia osoby, o której mowa w § 8 ust. 1 

Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej, w wysokości 

10 % wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w  § 7 ust. 1 umowy, chyba że 

Wykonawca wykaże, że przedstawił zgłoszenie oferty pracy powiatowemu urzędowi pracy 

albo odpowiedniemu organowi zajmującemu się realizacją zadań z zakresu rynku pracy lub 

zatrudnianiem niepełnosprawnych w państwie, w którym ten Wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, a zatrudnienie osoby bezrobotnej lub niepełnosprawnej nastąpiło z 

przyczyn nieleżących po jego stronie. Za przyczynę nieleżącą po stronie Wykonawcy będzie 

uznany w szczególności brak na obszarze, w którym realizowane jest zamówienie i w okresie 

jego realizacji, osoby bezrobotnej lub niepełnosprawnej zdolnej do wykonania zamówienia 

lub odmowa podjęcia pracy przez taką osobę.   

6. Niezależnie od kary umownej, o której mowa w ust. 1 i 4, Zamawiający ma prawo dochodzić 

odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

 

§ 11. 

Rozstrzyganie sporów 

Ewentualne spory wynikające na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Strony w 

drodze negocjacji. W przypadku nieosiągnięcia przez Strony porozumienia wszelkie spory  

rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 12. 

Rozwiązanie umowy 

1.  Zamawiający zastrzega sobie możliwość wypowiedzenia Umowy ze skutkiem 

natychmiastowym w przypadku, gdy Wykonawca nie wykonuje lub nienależycie wykonuje 

Umowę i mimo wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego do zmiany sposobu realizacji 

Umowy w wyznaczonym terminie, nie czyni tego – w terminie 7 (siedmiu) dni 

kalendarzowych od dnia upływu terminu wyznaczonego w tym wezwaniu.  

2.  Ponadto Zamawiający może wypowiedzieć Umowę:  

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy 

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
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Umowy - w terminie 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od powzięcia wiadomości o 

tych okolicznościach;  

2) gdy Wykonawca nie realizuje Umowy w terminach, w których Umowa miała być 

realizowana zgodnie z ofertą i bieżącymi ustaleniami między Stronami – w terminie 14 

(czternastu) dni kalendarzowych od upływu terminu wyznaczonego w wezwaniu;  

3) w przypadku innych uchybień ze strony Wykonawcy dotyczących wykonywania 

Umowy, powodujących, że dalsze wykonywanie Umowy jest niemożliwe lub 

niecelowe – w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia zaistnienia 

uchybienia.  

3.  W przypadku wątpliwości, po ustaniu obowiązywania Umowy w związku z wypowiedzeniem 

Umowy, Strony zgodnie podejmą działania, celem ustalenia zakresu świadczenia 

zrealizowanego przez Wykonawcę na podstawie Umowy do momentu złożenia przez 

Zamawiającego oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy oraz wysokości wynagrodzenia, 

które Wykonawca ma zwrócić Zamawiającemu.  

4.  Wypowiedzenie Umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  

5.  Wypowiedzenie nie powoduje odpowiedzialności odszkodowawczej Zamawiającego w 

związku ze skróceniem okresu obowiązywania Umowy. 

 

§ 13. 

Klauzula społeczna 

(w zależności od treści oferty) 

1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy przy realizacji przedmiotu zamówienia, stosownie do 

treści oferty zatrudnienie ….. osób niepełnosprawnych do wykonującą czynności w zakresie 

realizacji przedmiotowego zamówienia, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 27 

sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (Dz. U. 2011, Nr 127, poz. 721), w pełnym wymiarze czasu pracy na 

podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy 

(Dz.U. z 2014 r., poz. 1502, z późn. zm.) lub właściwych przepisów państwa członkowskiego 

Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w którym Wykonawca lub 

podwykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. na podstawie umowy o pracę w 

wymiarze pełnego etatu” zostaną przyznane zgodnie z poniższym opisem: 

Za każdą ww. osobę wykonującą czynności w zakresie realizacji przedmiotowego zamówienia, 

których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy 

z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 1666 z późn.zm.), zatrudnioną 

na podstawie umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu, z uwzględnieniem minimalnego 

wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 

2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tj. Dz.U. z  2015 r. poz. 2008 

z późn.zm.),oferta Wykonawcy uzyska 3 punkty, ale nie więcej niż 9 punktów w sumie.  

2. Wykonawca, w terminie do 21 dni od daty podpisania umowy przedstawi Zamawiającemu 

umowę zawartą z osobą niepełnosprawną, dokument potwierdzający niepełnosprawność 

zatrudnionej osoby oraz formularz potwierdzający jej zgłoszenie do Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych, (kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę) 

albo 
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zgłoszenie oferty pracy przedstawione powiatowemu urzędowi pracy; odpis skierowania 

bezrobotnego przez powiatowy urząd pracy do pracodawcy oraz zawartą z osobą 

bezrobotną umowę (kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę). 

3. Zatrudnienie osoby, o której mowa w ust. 1 powinno trwać do końca realizacji zamówienia. 

W przypadku rozwiązania stosunku pracy  przez tę osobę, lub przez pracodawcę przed 

zakończeniem tego okresu, Wykonawca będzie obowiązany do zatrudnienia na to miejsce 

innej osoby, o której mowa w ust. 1. Zatrudniona osoba niepełnosprawna / bezrobotna musi 

spełniać wymagania określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia dla poszczególnych osób zespołu wykonującego zamówienie. 

4. Zamawiający ma prawo w okresie realizacji zamówienia zwrócić się do Wykonawcy: 

1) o wykazanie czynności jakie przy realizacji zamówienia wykonuje zatrudniona osoba, 

o której mowa w ust. 1; 

2) o przedstawienie dokumentacji zatrudnienia osoby, o której mowa w ust. 1 

5. Wykonawca ma obowiązek wykonać czynności, o których mowa w ust. 4 w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego. 

 

§ 14. 

Postanowienia końcowe 

1. Strony mogą dokonać zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym 

mowa w § 7 ust. 1 Umowy, w formie pisemnego aneksu, każdorazowo w przypadku 

wystąpienia jednej z następujących okoliczności: 

1) zmiany stawki podatku od towarów i usług, 

2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie przepisów o 

minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne 

- na zasadach i w sposób określony w ust. 2 - 12, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty 

wykonania Umowy przez Wykonawcę. 

2. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, 

o której mowa w ust. 1 pkt 1, będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu Umowy 

zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi Umową, po dniu wejścia w życie przepisów 

zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu 

Umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług. 

3. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 1, wartość wynagrodzenia netto nie zmieni 

się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. 

4. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 1 

pkt 2 lub 3, będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w 

odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy przez 

Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość 

minimalnego wynagrodzenia za pracę lub dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania 

ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości 

stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 
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5. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 

zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem 

wysokości wynagrodzeń Pracowników świadczących Usługi do wysokości aktualnie 

obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń 

publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca 

wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia 

Pracowników świadczących Usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, 

odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją 

przedmiotu Umowy. 

6. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 

zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku 

z wypłatą wynagrodzenia Pracownikom świadczącym Usługi. Kwota odpowiadająca zmianie 

kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia Pracowników 

Świadczących Usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w 

jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy. 

7. W celu zawarcia aneksu, o którym mowa w ust. 1, każda ze Stron może wystąpić do drugiej 

Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, 

wraz z uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej 

kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od 

której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy uzasadniająca 

zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  

8. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lub pkt 3, jeżeli z wnioskiem występuje 

Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać 

w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania zamówienia, w szczególności: 

1) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) Pracowników 

świadczących Usługi, wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni 

prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części 

wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi – w przypadku zmiany, o której mowa 

w ust. 1 pkt 2, 

2) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) Pracowników 

świadczących Usługi, wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej 

przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace 

bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia 

odpowiadającej temu zakresowi – w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3. 

9. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3, jeżeli z wnioskiem występuje Zamawiający, 

jest on uprawniony do zobowiązania Wykonawcy do przedstawienia w wyznaczonym 

terminie, nie krótszym niż 10 dni roboczych, dokumentów, z których będzie wynikać w jakim 

zakresie zmiana ta ma wpływ na koszty wykonania Umowy, w tym pisemnego zestawienia 

wynagrodzeń, o którym mowa w ust. 8 pkt 2. 

10. W terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w ust. 7, Strona, 

która otrzymała wniosek, przekaże drugiej Stronie informację o zakresie, w jakim zatwierdza 

wniosek oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno ulec 

zmianie, albo informację o nie zatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem. 
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11. W przypadku otrzymania przez Stronę informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub częściowym 

zatwierdzeniu wniosku, Strona ta może ponownie wystąpić z wnioskiem, o którym mowa w 

ust. 7. W takim przypadku przepisy ust. 8 - 10 oraz 12 stosuje się odpowiednio. 

12. Zawarcie aneksu nastąpi nie później niż w terminie 10 dni roboczych od dnia zatwierdzenia 

wniosku o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

13. Wykonawca i Zamawiający są zobowiązani do wzajemnego informowania się o zmianach 

danych kontaktowych, w formie pisemnej, w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia 

zaistniałej zmiany.  

14. Zmiana umowy w stosunku do treści oferty jest dopuszczalna również, w sytuacji konieczności 

dokonania zmiany liczby osób uczestniczących w poszczególnych kursach o których mowa w 

SOPZ, z zastrzeżeniem, że zmiana taka nie spowoduje przekroczenia ustalonego 

całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 7 ust. 1 oraz przy zachowaniu 

cen jednostkowych określonych w Umowie i ofercie Wykonawcy. 

15. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w stosunku do SOPZ- za zgodą obu 

Stron - co do liczby kursów indywidualnych i grupowych, przy zachowaniu cen 

jednostkowych określonych w Umowie i ofercie Wykonawcy. 

16. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu 

cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 

17. Osobami wyznaczonymi do uzgodnień i koordynacji realizacji całości prac będących 

przedmiotem niniejszej umowy są: 

1) ze strony Wykonawcy: …………… tel. ………………, fax: ……………… 

2) ze strony Zamawiającego: …………… tel. ………………, fax: ……………… 

Zmiana osób i danych, o których mowa powyżej następuje poprzez pisemne powiadomienie 

drugiej Strony i nie wymaga zmiany treści umowy. 

18. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze Stron. 

19. Integralną część umowy stanowi: 

1) Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  

2) Załącznik nr 2 Kopia Formularza ofertowego, zgodnie z ofertą Wykonawcy z 

dnia …………. 

3) Załącznik nr 3 Kopia Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 

zamówienia, zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia ……  

4) Załącznik nr 4 Odpis z właściwego rejestru Wykonawcy  
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   ZAŁĄCZNIK nr 3 do ogłoszenia o zamówieniu 

na usługi społeczne 

(WZÓR) 
 

Formularz oferty 
 

Wykonawca   

(pełna nazwa/firma, adres) 

 

w zależności od podmiotu:  

numer KRS/CEiDG 

 

(imię, nazwisko, podstawa do 

reprezentacji) 

 

NIP/REGON  

telefon   

fax  

e-mail  

osoba do kontaktów 

z Zamawiającym 

 

W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

należy podać pełne nazwy i dokładne adresy wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się 

o udzielenie zamówienia, a także wskazać pełnomocnika) 

 

 

OFERTA 

Odpowiadając na ogłoszenie na organizację i przeprowadzenie kursów językowych dla Narodowej 

Agencji Wymiany Akademickiej składam ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z 

warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym.  

 

1. Oświadczam/y, że zobowiązujemy się zrealizować zamówienie zgodnie z wymaganiami 

określonymi w SIWZ oraz zgodnie ze złożoną przez nas ofertą. 

 

2. Oświadczam/y, że zapoznaliśmy się ze wzorem umowy, akceptujemy go bez zastrzeżeń 

i w wypadku wyboru naszej oferty, zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach w nim 

określonych, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

 

3. Oferuję/emy wykonanie zamówienia za: ………………….. (cena całkowita brutto oferty) 

Cena została wyliczona na podstawie cen jednostkowych za organizację poszczególnych spotkań  
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Lp. 
Pozycja kosztów 

(1 godzina dydaktyczna = 45 min) 

Cena 
jednostkowa 

brutto PLN za 
pozycję kosztów 

Szacowana liczba 
zajęć 60 

minutowych w 
okresie trwania 

umowy   

Przewidywana 
ilość 

uczestników  

Wartość zamówienia 
brutto PL N 

 
(kol. 3 x kol. 4 x kol. 5) 

1 2 3 4 5 6 

1. 1
. 

Kursy grupowe w ramach języka 
angielskiego lektor polski  

…………. 
180 

20 osób …………. 

2.  
Kursy grupowe w ramach języka 
angielskiego lektor natywny 

 
180 

5 osób  

3.  
Kursy grupowe w ramach języka 
niemieckiego lektor polski 

…………. 
180 

10 osób …………. 

4.  
Kursy grupowe w ramach języka 
niemieckiego lektor natywny 

 
180 

4 osób  

5.  
Kursy grupowe w ramach języka 
hiszpańskiego lektor polski 

…………. 
180 

10 osób …………. 

6.  
Kursy grupowe w ramach języka 
hiszpańskiego lektor natywny 

 
180 

3 osób  

7.  
Kursy grupowe w ramach języka 
rosyjskiego lektor polski 

…………. 
180 

5 osób …………. 

8.  
Kursy grupowe w ramach języka 
rosyjskiego lektor natywny 

 
180 

3 osób  

9. 4
. 

Kursy indywidualne w ramach języka 
angielskiego lektor polski 

…………. 
180 2 osób 

…………. 

10.  
Kursy indywidualne w ramach języka 
angielskiego lektor natywny 

 
180 2 osób 

 

11.  
Kursy indywidualne w ramach języka 
niemieckiego lektor polski 

…………. 
180 1 osób 

…………. 

12.  
Kursy indywidualne w ramach języka 
niemieckiego lektor natywny 

 
180 1 osób 

 

13.  
Kursy indywidualne w ramach języka 
hiszpańskiego lektor polski 

…………. 
180 1 osób 

…………. 

14.  
Kursy indywidualne w ramach języka 
hiszpańskiego lektor polski 

 
180 1 osób 

 

15.  
Kursy indywidualne w ramach języka 
rosyjskiego lektor natywny 

…………. 
180 1 osób 

…………. 

16.  
Kursy indywidualne w ramach języka 
rosyjskiego lektor natywny 

 
180 1 osób 

 

17.  
Diagnozy potrzeb językowych + raport 
diagnostyczny. Cena łączna za 
przeprowadzenie diagnozy.  

………….  70 osób …………. 

OGÓŁEM CENA OFERTY BRUTTO1 
(suma wartości brutto pozycji w kolumnie 6)  

 

                                                           
1 Cena oferty brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją 

zamówienia, w tym upusty, rabaty. 

Usługa świadczona w ramach przedmiotu umowy, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 28 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 

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

od towarów i usług.  
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słownie złotych brutto: _________________________________________________________________________________________ 

UWAGA – cena za diagnozę nie może przekroczyć 3 % wartości oferty Wykonawcy. W przypadku 

przekroczenia ww. wartości oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z ogłoszeniem.  

 

4. Oświadczam/y, że zobowiązujemy się wykonywać zamówienie zgodnie z wymogami określonymi 

w SOPZ przez co najmniej ………… pracowników niepełnosprawnych zatrudnionych na podstawie 

umowy o pracę w rozumieniu art. 22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks Pracy w 

wymiarze pełnego etatu (należy wpisać liczbę pracowników lub pozostawić pole niewypełnione, 

w razie niewypełnienia będzie to równoznaczne z niezaoferowaniem wykonywania zamówienia 

przez pracowników zatrudnionych w wymiarze pełnego etatu). 

 

5. Oświadczamy, że wykonawca składający ofertę jest: 

małym przedsiębiorcą,* 

średnim przedsiębiorcą*  

w rozumieniu ustawy z dnia 4 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U.2016.1829 

j.t.). 

(złożenie oświadczenia zawartego w niniejszym punkcie jest dobrowolne i jego brak nie skutkuje 

odrzuceniem oferty) 

 

6. Oświadczam/y, że uważam/y się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu 

terminu składania ofert. 

 

7. Oświadczam/y, że informacje i dokumenty zawarte w Ofercie na stronach od nr ........................ do nr 

......................... stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji i zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane (zastrzegając 

tajemnicę przedsiębiorstwa wykonawca powinien wykazać iż zastrzeżone informacje stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa). Informacje i dokumenty zawarte na pozostałych stronach Oferty są 

jawne (wymogi dotyczące objęcia oferty klauzulą tajemnicy przedsiębiorstwa zostały określone w 

ogłoszeniu). 

 

8. Oświadczam/y, że w razie wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązuję/emy się do 

podpisania umowy na warunkach określonych we wzorze umowy 

  

9. Oświadczam/y, że zamierzam/y powierzyć podwykonawcom wykonanie następujące części 

zamówienia: 

 

L.p. Część zamówienia, której wykonanie  

zamierzam/y powierzyć podwykonawcy 

Firma podwykonawcy 
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10. Załącznikami do niniejszego formularza, stanowiącymi integralną część oferty, są: 

 

1) ……………………………………………….. 

2) ……………………………………………….. 

3) ……………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

(miejsce, data)  (podpis osoby/ób uprawnionej/ych 

do reprezentowania wykonawcy) 

 

 

 

 

* - niewłaściwe skreślić 
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ZAŁĄCZNIK nr 4 do ogłoszenia o zamówieniu 

na usługi społeczne 

    (WZÓR) 

 
UWAGA – przedmiotowy dokument wymaga złożenia podpisów odpowiednio pod każdym oświadczeniem 

 
 

Wykonawca 

(pełna nazwa albo imię  

i nazwisko) 

 

Siedziba/miejsce zamieszkania 

i adres, jeżeli jest miejscem 

wykonywania działalności 

Wykonawcy 

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W ZAMÓWIENIU  

 

Dotyczy: zamówienia na organizację i przeprowadzenie kursów językowych dla Narodowej 

Agencji Wymiany Akademickiej (znak zamówienia: 9/usł./2018). 

 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY 

 

 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w zamówieniu określone przez Zamawiającego 

w  Rozdziale VI ust. 2 ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne oraz Oświadczam, że nie 

podlegam wykluczeniu z zamówienia na podstawie przesłanek określonych w Rozdziale VI ust. 3 

ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne. 
 

 

 

 ....................................... , dn. ..................................... r.  .............................................................................  
 Miejscowość Data Podpis  

 

 

 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z zamówienia na podstawie 

ogłoszenia  .........................................................................................................................................................................................  
                                   (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w Rozdziale VI ust. 7 pkt 1-15) 

o zamówieniu na usługi społeczne. 

 

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, podjąłem następujące środki 

naprawcze: 
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 ............................................................................................................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................................................................................  

 

 

 

 ....................................... , dn. ..................................... r.  .............................................................................  
 Miejscowość Data Podpis  

 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI 

 

 

Oświadczam, że informacje podane powyżej są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały 

przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy 

przedstawianiu informacji. 

 

 

 

 ....................................... , dn. ..................................... r.  .............................................................................  
 Miejscowość Data Podpis  
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ZAŁĄCZNIK nr 5 do ogłoszenia o zamówieniu 
na usługi społeczne 

                                                   (WZÓR) 

Składający ofertę: 

Wykonawca 
(pełna nazwa/ firma) 

 

Adres  

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - należy wpisywać dane dotyczące 
wszystkich Wykonawców oraz wskazać Pełnomocnika. 

 
Dotyczy:  zamówienia na organizację i przeprowadzenie kursów językowych dla 

Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (znak zamówienia: 9/usł./2018). 

 
Wykaz wykonanych usług  

Lp. Przedmiot zamówienia Opis/streszczenie 

1.  

Nazwa zamówienia oraz krótki opis 
przedmiotu zamówienia  

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

Wartość zamówienia brutto …………………………………… zł 

Data wykonania usługi 
(należy podać datę rozpoczęcia i 
zakończenia wskazanej usługi) 

 

od …..…/…..…./…............... do  …..…/…..…./…............... 
(dzień / miesiąc / rok) 

 

Odbiorca (podmiot, który zleca wykonanie 
usługi) 

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

 (nazwa i adres) 

Rodzaj doświadczenia 
Własne / innego podmiotu*     
(odpowiednio skreślić) 

Dokument potwierdzający należyte 
wykonanie wyżej wymienionej usługi 

Nr strony oferty - …………………..………………………. 
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Lp. Przedmiot zamówienia Opis/streszczenie  

2.  

Nazwa zamówienia oraz krótki opis 
przedmiotu zamówienia  

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

Wartość zamówienia brutto …………………………………… zł 

Data wykonania usługi 
(należy podać datę rozpoczęcia i 
zakończenia wskazanej usługi) 

 

od …..…/…..…./…............... do  …..…/…..…./…............... 
(dzień / miesiąc / rok) 

 

Odbiorca (podmiot, który zleca wykonanie 
usługi) 

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

 (nazwa i adres) 

Rodzaj doświadczenia 
Własne / innego podmiotu*     
(odpowiednio skreślić) 

Dokument potwierdzający należyte 
wykonanie wyżej wymienionej usługi 

Nr strony oferty - …………………..………………………. 

Lp. Przedmiot zamówienia Opis/streszczenie  

3.  

Nazwa zamówienia oraz krótki opis 
przedmiotu zamówienia  

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

Wartość zamówienia brutto …………………………………… zł 

Data wykonania usługi 
(należy podać datę rozpoczęcia i 
zakończenia wskazanej usługi) 

 

od …..…/…..…./…............... do  …..…/…..…./…............... 
(dzień / miesiąc / rok) 

 

Odbiorca (podmiot, który zleca wykonanie 
usługi) 

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

 (nazwa i adres) 

Rodzaj doświadczenia 
Własne / innego podmiotu*     
(odpowiednio skreślić) 

Dokument potwierdzający należyte 
wykonanie wyżej wymienionej usługi 

Nr strony oferty - …………………..………………………. 

 

 
..............................., dn. .......................              ............................................................. 

Podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych 

 do reprezentowania Wykonawcy (pieczątki)  
 
 
UWAGA 

- do wykazu należy załączyć dowody dotyczące wskazanych usług, określające czy usługi te zostały 
wykonane lub są wykonywane należycie, 

- dowodami, o których mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, 
na rzecz którego usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są 
wykonywane bądź oświadczenie Wykonawcy jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym 
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charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów (jeżeli Wykonawca składa 
oświadczenie, zobowiązany jest podać przyczyny braku możliwości uzyskania poświadczenia), 

- w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne 
dokumenty potwierdzające należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed upływem terminu składania ofert, 

- w przypadku usług wykonanych (zakończonych), Wykonawcy mają obowiązek przedstawić dokument, 
wystawiony po zakończeniu realizacji usługi. Wykonawca nie może legitymować się poprawnością 
wykonania usługi, o której mowa powyżej poprzez załączenie do oferty referencji dotyczących 
niezakończonych usług. 
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ZAŁĄCZNIK nr 6 do ogłoszenia o zamówieniu 
na usługi społeczne 

                                                 (WZÓR) 

Składający ofertę: 

Wykonawca 
(pełna nazwa/ firma) 

 

Adres  

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia- należy wpisywać dane dotyczące 
wszystkich Wykonawców oraz wskazać Pełnomocnika. 
 

 
 
Dotyczy:  zamówienia na organizację i przeprowadzenie kursów językowych dla 

Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (znak zamówienia: 9/usł./2018). 

 
 

OŚWIADCZENIE 
O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI 

DO GRUPY KAPITAŁOWEJ 
 
Oświadczam, że: 
   nie należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r., poz. 229, 1089 i 1132)* 
     należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r., poz. 229, 1089 i 1132), w której skład 
wchodzą następujące podmioty*: 

1) nazwa podmiotu……………………………………………..…………………… 
2) nazwa podmiotu……………………………………………..…………………… 

 (w przypadku przynależności do grupy kapitałowej należy wymienić wszystkie podmioty 
należące do tej samej grupy kapitałowej. 
 
 
..............................., dn. ........................                  ....................................................... 
Podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy  
* właściwe zaznaczyć znakiem X 
 
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
oświadczenie/listę podmiotów należących do grupy kapitałowej - składa każdy 
z Wykonawców oddzielnie. 
 
 
 


