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I. Zamawiający 

Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu 

ul. Leszka Czarnego 2 

98-200 Sieradz 

NIP: 827-22-38-435 

REGON: 100561669 

tel./fax. 043/ 822-40-24 

e-mail: ckpsieradz@wp.pl 

adres strony internetowej: http://cezsieradz.com.pl,  http://bip-cez.spsieradz.finn.pl 

znak sprawy: CEZ/3/5/2019 

 

II. Tryb udzielenia zamówienia 

1. Zamówienie ma formę przetargu nieograniczonego pozaustawowego (wartość zamówienia 

poniżej 30 tys. euro) udzielanego zgodnie z  Regulaminem, zamówień których wartość nie 

przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30 000 euro w Centrum Edukacji 

Zawodowej w Sieradzu. 

2. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie 

zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie 

podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

3. Jeżeli wykonawca, o którym mowa w pkt 2 niniejszego rozdziału, uchyla się od zawarcia 

umowy, Zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki 

udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród 

pozostałych ofert. 

III. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Zamówienie pn. „Zakup i dostawa oprogramowań komputerowych przeznaczonych do 

realizacji zajęć w  Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu  ”  realizowane jest w ramach 

projektu pn. „Dobry zawód, pewna praca - to się opłaca” współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
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Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w ramach Działania XI.3 Kształcenie 

zawodowe Poddziałania XI.3.1 Kształcenie zawodowe Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 

2.  Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i dostawę  oprogramowań komputerowych  

przeznaczonych do realizacji zajęć w  Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu.  

Przedmiot zamówienia obejmuje również przeszkolenie nauczycieli z zakresu zakupionego 

oprogramowania.  

3. Zamówienie podzielone jest na 4 części: 

1)  Część I: „Doradztwo edukacyjno – zawodowe  - Programy komputerowe do 

realizacji zajęć”  

Przedmiot zamówienia w części I obejmuje zakup i dostawę następującego oprogramowania:  

a)  Zawody przyszłości cz. 1 - Licencja bezterminowa  na 5 stanowisk  

- seria multimedialnych programów komputerowych stanowiących rozszerzenie i pogłębienie 

istotnych wiadomości o zawodach, na które wzrasta zapotrzebowanie w dzisiejszym 

świecie.  

Programy zawierają: 

- prezentacje zawodów 

- testy sprawdzające wiedzę o prezentowanych zawodach.  

 

b)  Zawody przyszłości cz. 2 - Licencja bezterminowa na 5 stanowisk 

- seria multimedialnych programów komputerowych stanowiących rozszerzenie i pogłębienie 

istotnych wiadomości o zawodach, na które wzrasta zapotrzebowanie w dzisiejszym świecie. 

Programy zawierają: 

- prezentacje zawodów 

- testy sprawdzające wiedzę o prezentowanych zawodach.  

 

c)  Zawody przyszłości cz. 3 - Licencja bezterminowa na 5 stanowisk 

- seria multimedialnych programów komputerowych stanowiących rozszerzenie i pogłębienie 
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istotnych wiadomości o zawodach, na które wzrasta zapotrzebowanie w dzisiejszym świecie. 

Programy zawierają: 

- prezentacje zawodów 

- testy sprawdzające wiedzę o prezentowanych zawodach.  

 

d) Test „Kompetencje – filary sukcesu” - Licencja na 2 lata 5 stanowisk  

- seria testów psychologicznych w formie programów komputerowych. 

Test „Kompetencje – filary sukcesu” jest narzędziem pozwalającym na samodzielne poznanie 

własnych kompetencji (umiejętności) niezbędnych do skutecznego planowania i realizowania 

kariery edukacyjno – zawodowej.  

 

e)  Poradnictwo zawodowe. Scenariusze zajęć. Poziom IV – dla szkół ponadpodstawowych i 

osób dorosłych, cz. 1. (z zakresu poszukiwania pracy).  

Licencja bezterminowa na 5 stanowisk.  Scenariusze zajęć zawierają potrzebne informacje, 

treści i w pełni przygotowane narzędzia, pozwalające przeprowadzić satysfakcjonujące 

zajęcia z poradnictwa zawodowego. 

 

 

2) Część  II: „ Programy komputerowe wspomagające pracę elektryka ”  

Przedmiot zamówienia w części II obejmuje zakup i dostawę następującego oprogramowania: 

a) Program Sonel PE5. 

Cechy programu: 

• zgodność drukowanego protokołu z nową normą PN-HD 60364 - 4-41, 

• współpraca z miernikami firmy Sonel S.A., 

• współpraca z programem rysunkowym SonelSchematic, 

• drzewiasta struktura dokumentu z rozbiciem na obiekty i pomieszczenia, 

• bazy zabezpieczeń i punktów pomiarowych, 

• automatyczne obliczanie wartości wymaganych, 

• automatyczna ocena wyników zmierzonych, 
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• harmonogram pomiarów, 

• wstawianie zdjęć i rysunków do protokołów, 

• drukowanie kontrolek pomiarowych oraz tabliczek opisowych tablic, 

• kalkulacja wykonanych pomiarów, 

• drukowanie faktur, 

• automatyczne wypełnianie protokołów serią danych. 

1. Program SonelSchematic 2. 

 

Do ważniejszych narzędzi, które zawiera program możemy zaliczyć: 

• łatwe i szybkie wyszukiwanie symboli wykorzystywanych podczas tworzenia 

schematów, 

• kreator rysunków za pomocą którego można tworzyć szybko tablice rozdzielcze oraz 

proste pomieszczenia, 

• wymiarowanie, 

• obracanie elementów, 

• skalowanie elementów, 

• łączenie elementów, 

• wyrównywanie elementów, 

• seryjna numeracja symboli na rysunku, 

• współpraca z programem Sonel PE5, 

• i inne. 

Inne cechy programu: 

• prosty w obsłudze - prawie wszystkie czynności w programie wykonuje się myszką; 

• możliwość użycia w schematach wszystkich dostępnych kolorów; 

• narzędzie do łączenia ze sobą elementów; 

• biblioteki gotowych do użycia elementów; 

• zaawansowane możliwości dostosowania obiektów; 

• możliwość użycia dowolnej czcionki do opisu elementu na rysunku; 
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• zdefiniowane rozmiary papieru dla formatów: A0, A1, A2, A3, A4 

• możliwość cofnięcia aż do 50 ostatnio wykonanych operacji; 

• kopiowanie, wycinanie, wklejanie i usuwanie jednego lub grupy elementów; 

• ustawianie kolejności elementów w warstwie (przesunięcie na spód, przesunięcie do 

przodu, przesunięcie o jeden poziom w górę, przesunięcie o jeden poziom w dół); 

• obracanie, przesuwanie i skalowanie elementów; 

• wyrównanie kształtów względem siebie wg. wybranych kryteriów; 

• możliwość włączenia przyciągania do siatki; 

• 24 style wypełnienia gradientowego; 

• zabezpieczanie/odbezpieczanie elementów przed edycją; 

• opisy elementów z możliwością ukrycia; 

• grupowanie elementów w jeden nowy; 

• powiększanie - edycja jest możliwa w każdym widoku; 

• wstawianie do schematu obrazów (skalowanie, obracanie); 

• eksport do pliku: , GIF, PNG, BMP, JPEG,TIFF, SVG; 

• edytor bibliotek. 

2. Program Sonel Kalkulacje. 

 
b) Oprogramowanie umożliwiaj ące symulację pracy układów elektrycznych i 

elektronicznych 

Zestaw składa się z 2 programów: 

1. Powinien zawierać podstawowe funkcje oprogramowania: 

• Bogaty w funkcje edytor schematów 

• Symulator w pełni zintegrowany z edytorem schematów 

• Nieograniczona liczba warstw definiowanych przez użytkownika 

• Linie konstrukcyjne - unikatowe narzędzie umożliwiające definiowanie przez 

użytkownika linii referencyjnych dla danego projektu 

• Import danych   
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• Wbudowane narzędzie automatycznego prowadzenia połączeń elektrycznych (np. 

Auto-router) i rozmieszczania elementów np.(Auto-place) 

• Weryfikacja reguł projektowych podczas tworzenia PCB: dynamiczna (on-line) lub za 

pomocą przeznaczonego do tego celu skryptu (batch) 

• Dynamiczny wyświetlania reguł odstępów między elementami 

• Wizualizacja płytki np. PCB z wykorzystaniem wbudowanego narzędzia prezentacji 

3D 

• Dodatkowy moduł wspomagający projektowanie obwodów np. HIGH-SPEED Via 

stitching w/wokół powierzchni i ścieżek 

• Wbudowany interfejs, który pozwala na integracje ze środowiskami projektowymi np. 

Altera Quartus II i Xilinx ISE itp. 

•  tworzenie schematu projektu na podstawie projektu np. PCB 

• Projektowanie np.  PCB typu Rigid-FLEX, technologia Chip-On-Board oraz 

stosowanie komponentów wbudowanych (zagrzebanych), powinno umożliwiać 

tworzenie projektów do 400 pinów. 

Program ten powinien zawierać  1szt. = 8 licencji oraz poradniki programowania 

w języku polskim. 

2. Powinien zawierać podstawowe funkcje oprogramowania: 

Wykonanie rysunku instalacji elektrycznych wewnętrznych poprzez wprowadzenie tablic 

rozdzielczych, gniazd, łączników, puszek, opraw oświetleniowych. Projektowanie 

rozdzielnic, bądź dowolnego schematu elektrycznego oraz stworzenia projektu instalacji 

zabezpieczającej przed wyładowaniami atmosferycznymi. 

Nadawanie elementom niezbędnych parametrów technicznych. 

Możliwość modyfikacji symboli (dodawanie własnych) wprowadzanych obiektów dzięki 

podmianie widoków tychże elementów. 

Możliwość przypisania odbiorników do konkretnej tablicy rozdzielczej np. (adresacja). 

Wyznaczenie tras kablowych. 

Bogata biblioteka katalogów producentów elementów instalacji elektrycznej. 

• Generowanie zestawienia materiałów wykorzystanych w projekcie umożliwiające 
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tworzenie kosztorysów przy wycenie inwestycji. Możliwość generowania schematów 

strukturalnych linii zasilających dla układu tablic rozdzielczych. 

• Przeprowadzenie na poszczególnych odcinkach zaprojektowanej instalacji obliczenia 

prądów zwarciowych oraz mocy zwarciowej. 

• Obliczenia prądów obciążeniowych (1-f lub 3-f) oraz spadków napięcia. 

• Generowanie raportu obliczeniowego i bilansu mocy w formacie RTF. 

• Instalacje na budynku 

Program powinien umożliwiać wykonanie rysunku instalacji odgromowej opcjami 

zwodu poziomego, dzięki którym obrysowywany jest dach (każda jego połać) wzdłuż 

kalenic, naroży, koszy, okapów i innych krawędzi. 

• Instalacje w terenie 

Program od złącza kontrolnego do uziomu otokowego, kratowego lub prętowego 

automatycznie powinien prowadzić  przewód uziemiający. 

• Obliczenia i kontrola poprawności projektu  

Program powinien posiadać funkcjonalność, która pozwala na automatyczne 

sprawdzenie poprawności projektu.  

Program ten powinien zawierać 1szt. =10 licencji EDU  

 

 

3) Część  III: „ Programy komputerowe wspomagające pracę w pracowni CNC”  

Przedmiot zamówienia w części III obejmuje zakup i dostawę następującego 

oprogramowania: 

Opis oprogramowania 

1. Wymiana 6 kluczy zabezpieczających licencje indywidualne LPT na 6 kluczy 

indywidualnych USB  

2. Aktualizacja 6 licencji indywidualnych systemu MTS z wersji 6.2 do aktualnej wersji 

MTS ISO extender V8.0, PL. Oprogramowanie dydaktyczno-przemysłowe do uczenia  się 

programowania obrabiarek sterowanych numerycznie. Symulator toczenia Top Turn (dwie 

osie symetrii: X, Z) oraz symulator frezowania TopMill  (trzy osie symetrii: X, Y, Z) 
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3. Postprocesor sterowania, Sinumerik 810T  tokarki programowanej w dwóch osiach 

umożliwiający automatyczną zmianę programu napisanego w języku MTS ISO na język 

sterowania maszyny i transmisję programu do obrabiarki. Dla wszystkich 6 licencji. 

Wersja 8.0. 

4. Postprocesor sterowania Sinumerik 810M frezarki programowanej w trzech osiach 

umożliwiający automatyczną zmianę programu napisanego w języku MTS ISO na język 

sterowania maszyny i transmisję programu do obrabiarki. Dla wszystkich 6 licencji. 

Wersja 8.0 

Wymagania systemowe: 

Standardowa konfiguracja komputera do użytku z oprogramowaniem MTS ISO CNC oraz 

CAM: Hardware: Intel® Pentium® 4 lub lepszy; zalecany Core2Duo, AMD, Microsoft, 

Windows®7/8, 10, 2 GB RAM zalecane MB DDR RAM, Napęd CD lub DVD, karta 

graficzna 128 (kompatybilna z Open GL), oprogramowanie może być w wersji 

stanowiskowej lub sieciowej. 

 
3) Część  IV: „ Oprogramowanie z danymi technicznymi, diagnostycznymi i 

naprawczymi dla samochodów i motocykli”  

Przedmiot zamówienia w części IV obejmuje zakup i dostawę następującego 

oprogramowania: 

Oprogramowanie z danymi technicznymi, diagnostycznymi i naprawczymi DLA 

MOTOCYLKI.  

Opis minimalnych wymagań 

Specjalistyczna baza kompleksowych danych technicznych motocykli wszystkich marek, z 

dostępem Online; zawierająca min.: dane techniczne i regulacyjne motocykli i silników; dane 

o systemach paliwowych, wartości analizy lub zadymienia spalin, wartości luzów 

zaworowych, ciśnieniu sprężania, ciśnienia doładowania, ciśnienia oleju smarującego, 

informacje o środkach smarnych, świecach zapłonowych i żarowych, wymiary tarcz i bębnów 

hamulcowych, momenty dokręcania połączeń gwintowych; obsługę i programowanie 

kluczyka; kasowanie inspekcji olejowej; warunki regulacji i zasady montażu; umieszczenie 
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numerów identyfikacyjnych motocykla i silnika; instrukcje wymiany: filtrów, pasków 

klinowych, pasków lub łańcuchów napędu; wymagane ciśnienia w ogumieniu i system 

TPMS; parametry geometrii zawieszenia kół; rysunki dotyczące obsługi; diagnoza modułów i 

wartości kontrolne sterowania silników; schematy elektryczne (ABS, klimatyzacja, 

sterowanie silnikiem) i rozmieszczenie podzespołów; podłączanie i odłączanie akumulatorów; 

instrukcje wymiany sprzęgieł; oczyszczanie spalin.  

Abonament minimum 1 rok 

Minimum 1 stanowiska jednoczesnego dostępu online 

 

Oprogramowanie z danymi technicznymi, diagnostycznymi i naprawczymi pojazdów. 

Specjalistyczna baza kompleksowych danych technicznych samochodów europejskich i 

światowych, z dostępem Online; zawierająca min.: dane techniczne i regulacyjne 

samochodów i silników; dane o systemach paliwowych, wartości analizy lub zadymienia 

spalin, wartości luzów zaworowych, ciśnieniu sprężania, ciśnienia doładowania, ciśnienia 

oleju smarującego, informacje o środkach smarnych, świecach zapłonowych i żarowych, 

wymiary tarcz i bębnów hamulcowych, momenty dokręcania połączeń gwintowych; obsługę i 

programowanie kluczyka; kasowanie inspekcji olejowej; warunki regulacji i zasady montażu; 

umieszczenie numerów identyfikacyjnych samochodu i silnika; instrukcje wymiany: filtrów 

przeciwpyłkowych, pasków klinowych, pasków lub łańcuchów napędu wałka rozrządu; 

wymagane ciśnienia w ogumieniu i system TPMS; parametry geometrii zawieszenia kół; 

rysunki dotyczące obsługi; diagnoza modułów i wartości kontrolne sterowania silników; 

schematy elektryczne (ABS, klimatyzacja, sterowanie silnikiem) i rozmieszczenie 

podzespołów; podłączanie i odłączanie akumulatorów (również samochodów hybrydowych); 

instrukcje wymiany sprzęgieł; oczyszczanie spalin Diesel.  

Abonament minimum 3 lata 

Minimum 20 stanowiska jednoczesnego dostępu online 

 

Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną liczbę części. 
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4. Przedmiot zamówienia będzie dostarczony do Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu 

ul. Leszka Czarnego 2, 98-200 Sieradz. 

5. Wykonawca udzieli gwarancji minimum 12 miesięcy licząc od dnia podpisania 

protokolarnego odbioru. 

6. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 

Kod CPV 48900000-7 

7. Zamawiający informuje, że ilekroć przedmiot zamówienia określony w Opisie Warunków 

Zamówienia opisany jest przez wskazanie znaku towarowego, patentu lub pochodzenia 

dopuszcza się rozwiązania równoważne, tzn. posiadające cechy, parametry, zastosowanie 

nie gorsze niż opisane w opisie przedmiotu zamówienia. Wykazanie równoważności 

zaoferowanego przedmiotu zamówienia spoczywa na Wykonawcy. 

8. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, 

że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez 

Zamawiającego. 

9. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zaliczek na poczet wykonania 

zamówienia. 

IV.  Termin wykonania zamówienia 

Wykonawca zobowiązuje się wykonać i dostarczyć przedmiot zamówienia w terminie 30 dni 

od podpisania umowy.   

Przez termin wykonania zamówienia rozumie się datę protokolarnego odbioru  przedmiotu 

zamówienia, tj. podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń przez Wykonawcę i 

Zamawiającego. 

V. Warunki, które spełnić muszą Wykonawcy 

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1. Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:  

1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów:  

- Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków w tym zakresie. 



 
 
 
 
 
 

12 

2. sytuacji finansowej lub ekonomicznej  

Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków w tym zakresie. 

3. zdolności technicznej lub zawodowej: 

- Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków w tym zakresie. 

2) Nie podlegają wykluczeniu: 

- Zamawiający wykluczy Wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, 

w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane 

zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego 

majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. 

U. z 2017 r. poz. 1508 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 2017 r. poz. 2344 z późn. 

zm.). 

VI. Dokumenty wymagane od Wykonawcy 

1. Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia: 

1) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, w celu  potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania na 

podstawie rozdz. V OWZ. 

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast ww. dokumentu składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że  nie otwarto jego likwidacji ani nie 

ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert. 

VII.  Miejsce, termin składania i otwarcia ofert 

4. Miejsce składania ofert: Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu , ul. Leszka 

Czarnego 2, 98 – 200 Sieradz – sekretariat.  
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5. Termin składania ofert: 02.07.2019 r., godz. 10:00. 

6. Termin otwarcia ofert:  02.07. 2019 r., godz. 10:30. 

7. Za termin złożenia oferty uważa się termin jej wpływu do Zamawiającego. Oferty 

złożone po tym terminie zostaną zwrócone Wykonawcy bez otwierania – niezwłocznie. 

Zamawiający zastrzega, że w przypadku braku adresu Wykonawcy na opakowaniu oferty, 

Zamawiający taką ofertę otworzy i ponownie zabezpieczy celem zwrotu. 

8. W otwarciu ofert mogą brać udział przedstawiciele Wykonawców. 

9. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta nazwy albo imiona i nazwiska, adres 

siedziby albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania 

działalności Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także ceny ofertowe oraz termin 

realizacji zamówienia. 

10. Informacje ogłaszane w trakcie otwarcia ofert zostaną doręczone Wykonawcom 

nieobecnym, jednak wyłącznie na ich wniosek. 

11. Komisja przetargowa dokona oceny i badania ofert w części niejawnej przetargu. 

VII.  Kryteria wyboru ofert, ich znaczenie i sposób oceny ofert 

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które: 

1) zostaną złożone przez Wykonawców niewykluczonych przez Zamawiającego z 

niniejszego postępowania; 

2) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego. 

1. Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami i ich 

wagami: 

Lp. KRYTERIUM: WAGA:  

1 Cena 100% 

 

Sposób obliczania wartości punktowej ocenianego kryterium: 

 

1) Kryterium nr 1 – cena 
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            najniższa cena oferty brutto 

    Pc = -------------------------------------------------- x 100 pkt x 100% 

           cena badanej oferty brutto 

UWAGA:  

Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny 

takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby 

obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 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. 

2. Sposób obliczenia punktacji dla całej oferty 

 Za najkorzystniejszą uznana zostanie ta oferta, która uzyska łącznie najwyższą liczbę 

punktów spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu. 

Maksymalna łączna liczba punktów, jaką może uzyskać oferta danego Wykonawcy, wynosi – 

100 pkt. 

3.Cena oferty powinna być wyrażona cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku, z odpowiednim zaokrągleniem w dół lub w górę w następujący sposób: 

- w dół – jeżeli kolejna cyfra jest mniejsza od 5, 

- w górę – jeżeli kolejna cyfra jest większa od 5 lub równa 5. 

4.Wykonawca winien obliczyć cenę brutto poprzez dodanie do ceny netto wartości 

stosownego podatku VAT. 

5.Niezgodność zapisu między ceną ofertową napisaną liczbą i słownie – Zamawiający uzna 

jako cenę ofertową cenę napisaną słownie, chyba że cena napisana liczbą w oczywisty sposób 

wynika z jej kalkulacji, w takim przypadku zostanie poprawiona cena opisana słownie. 

6.Rozliczenie z Wykonawcą nastąpi w walucie PLN. 



 
 
 
 
 
 

15 

7.Cena oferty powinna być podana w złotych polskich i jest to cena brutto na podstawie 

Ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (t.j. Dz.U z 2017 r., 

poz. 1830 ze zm.). 

8.Cena podana w ofercie powinna uwzględniać wszystkie koszty i składniki związane z 

wykonaniem przedmiotu zamówienia wymienione w OWZ i obejmować należny podatek 

VAT, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 

2017 r., poz. 1221 ze zm.). Ustalenie prawidłowej stawki podatku VAT zgodnie z ww. 

przepisami należy do Wykonawcy. 

9.W cenie oferty uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na 

podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od 

towarów i usług lub podatkiem akcyzowym. Przez cenę rozumie się także stawkę taryfową. 

Ustalenie prawidłowej stawki podatku VAT / podatku akcyzowego, zgodnej z 

obowiązującymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług / podatku akcyzowym, 

należy do Wykonawcy. 

10.Cena musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia 

zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i wzorem umowy. Przyjmuje się, iż Wykonawca 

dokładnie zapoznał się ze szczegółowym opisem zakresu zamówienia, jaki ma zostać 

wykonany. Całość prac winna być zgodna z zamierzeniem i przeznaczeniem. 

11.Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego 

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

celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, 

który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 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. 

12.Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że 

zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy 

złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert 
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dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych 

niż zaoferowane w złożonych ofertach. 

13.Zamawiający przekaże każdemu z Wykonawców, którzy złożyli oferty w niniejszym 

postępowaniu, informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej, podając: 

1)   nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest 

miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano, 

2)   nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsce zamieszkania i adresy, jeżeli są 

miejscem wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, 

3)   punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny, 

4)   informacje dotyczące powodów nieuznania ofert za spełniające wymogi niniejszego 

OWZ. 

14. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia zostały określonego we 

wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do OWZ – wzór umowy. 

VIII.   Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy. 

Istotne dla stron postanowienia znajdują się w załączniku nr 3 do OWZ – wzór umowy. 

IX.   Sposób porozumiewania się z Zamawiającym: 

1. Zamawiający ustala, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, 

wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują w formie 

pisemnej, oraz uprzedzająco faksem i/lub drogą elektroniczną na adres: ckpsieradz@wp.pl 

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści OWZ. 

Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie i nie później niż na 2 dni przed upływem 

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

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

wyznaczonego terminu składania ofert. 

2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie OWZ wpłynął po upływie składania wniosku, o którym 

mowa w pkt 2 niniejszego rozdziału, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający 

może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia. 
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3. Do kontaktów z Wykonawcami uprawnieni są: 

1) Dariusz Śmigiera  , tel. 043/ 822-40-24; 

 

X. Termin związania ofertą: 

Oferent związany będzie złożoną ofertą przez okres 30 dni, licząc wraz z upływem terminu 

składania ofert. 

XI.   Opis sposobu przygotowania oferty: 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

2. Ofertę zgodnie z Formularzem oferty załączonym do niniejszego OWZ (załącznik nr 1 

do OWZ) należy przedłożyć w zamkniętej kopercie (innym opakowaniu). Kopertę należy 

oznaczyć: 

Oferta dotycząca zamówienia publicznego pn.: „Zakup i dostawa oprogramowań 

komputerowych przeznaczonych do realizacji zajęć w  Centrum Edukacji Zawodowej w 

Sieradzu” na Część … . Nie otwierać przed dniem 02.07.2019 roku, do godz. 10:30” 

3. Na kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwi ć zwrot nieotwartej 

oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie. 

4. Wszystkie strony oferty winny być ponumerowane, spięte i parafowane. 

5. Kopie dokumentów winny być potwierdzone przez Wykonawcę za zgodność 

z oryginałem. 

6. Oferta ma być sporządzana zgodnie z Formularzem oferty, będącym załącznikiem nr 1 

do OWZ, i winna być podpisana przez uprawnioną osobę oraz zawierać wszystkie dokumenty 

wymagane w OWZ. 

7. Na ofertę składają się: 

1) Formularz oferty – Załącznik nr 1 do OWZ, 

2) pełnomocnictwo/pełnomocnictwa dla osoby/osób podpisujących ofertę (w formie 

oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie za zgodność z oryginałem), jeżeli oferta 

jest podpisana przez pełnomocnika (niezłożone lub wadliwie złożone pełnomocnictwa 
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podlegać będą uzupełnieniu), 

3) dokumenty i oświadczenia, o których mowa w rozdziale VI OWZ. 

8. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim pod rygorem 

nieważności. 

9. Wymaga się, aby wszelkie poprawki były dokonane w sposób czytelny oraz miały 

parafę osoby podpisującej ofertę. 

10. W przypadku dołączania kopii dokumentów muszą być one poświadczone za 

zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub podmiot, którego dokument dotyczy. 

 

 

XII.   Informacja dotycząca źródeł finansowania zadania 

Zadanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w 

ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe Poddziałania XI.3.1 Kształcenie zawodowe 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 

 

XIII.   Zmiany i wycofanie oferty 

1. Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod 

warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i 

wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. 

2. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane 

i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Dodatkowe opakowanie, w którym jest 

przekazywana zmieniona oferta należy opatrzyć napisem „ZMIANA”. 

3. Powiadomienie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten 

sam sposób co oferta. Dodatkowe opakowanie, w którym jest przekazywane to 

powiadomienie należy opatrzyć napisem „WYCOFANIE”. 

 

XIV.   Kryteria powoduj ące odrzucenie oferty 

Oferta zostanie odrzucona,  jeżeli: 
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1) jej treść nie odpowiada Opisowi Warunków Zamówienia, 

2) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów, 

3) została złożona po terminie. 

 

XV.  Kryteria powoduj ące wykluczenie Wykonawcy 

Zamawiający wykluczy Wykonawcę, jeżeli: 

1. Wykonawca nie złożył wymaganych dokumentów, oświadczeń, zaświadczeń lub nie 

spełnił innych wymagań określonych w Opisie Warunków Zamówienia, mimo wezwania 

do ich uzupełnienia. 

2. Zamawiający wykluczy Wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, w 

zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest 

przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził 

likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo 

restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1508 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 2017 r. poz. 2344 z późn. zm.). 

XVI.  Zastrzeżenia Zamawiającego 

1. Zamawiający zastrzega możliwość uzupełniania przez Wykonawców brakujących 

dokumentów lub składanie wyjaśnień do dokumentów we wskazanym terminie 

określonym przez Zamawiającego w piśmie o uzupełnienie. 

2. Zamawiający zastrzega możliwość poprawiania w ofercie: 

1) oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych, 

2) innych omyłek polegających na niezgodności oferty z treścią OWZ niepowodujących 

istotnych zmian w treści oferty, 



 
 
 
 
 
 

20 

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

1. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia przetargu w przypadku braku 

wystarczających środków finansowych zarezerwowanych na jego realizację. 

2. Zamawiający zastrzega możliwość unieważniania przetargu w przypadku, gdy nie 

złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu od wykonawcy niepodlegającego 

wykluczeniu. 

3. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany treści ogłoszenia, niniejszego OWZ oraz 

jego załączników przed upływem terminu składania ofert. 

 

XVII.  Informacje ko ńcowe 

1. Zamawiający nie przewiduje: 

1) składania ofert wariantowych, 

 
 
XVIII. Zał ączniki:  

1. Formularz oferty, 

2. Wzór umowy. 

 

Opracowali: 

1. ……………………………… 

2. ……………………………… 

3. ……………………………… - w zakresie opisu przedmiotu zamówienia 

 

Z A T W I E R D Z A M  

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

(data i podpis kierownika Zamawiającego) 


