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w postępowaniu na usługi społeczne, których przedmiotem jest  
„Przeprowadzenie szkolenia w zakresie indywidualnej  

i grupowej nauki języków obcych” 
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I. Zamawiający 
 

Skarb Państwa – Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE), ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa. 
Godziny pracy Urzędu: poniedziałek-piątek: godz. 815-1615. 
Adres strony internetowej Zamawiającego: www.uke.gov.pl 
Dostęp do dokumentów można uzyskać pod adresem – http://bip.uke.gov.pl/zamowienia-publiczne/ 
Skrzynka poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@uke.gov.pl 
 
 

II. Podstawa prawna udzielenia zamówienia 
 
1. Postępowanie prowadzone jest na podstawie art.138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”. 
2. Wartość udzielanego zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000,00 

euro, natomiast jest mniejsza niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 750 000,00 euro. 
3. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z 23 kwietnia 

1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.). 
 

III. Opis przedmiotu zamówienia 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia w zakresie indywidualnej i grupowej 
nauki języków obcych. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu do niniejszego ogłoszenia o zamówieniu znajduje się we wzorze 

umowy – załączniku nr 5 do niniejszego ogłoszenia o zamówieniu. 

3. Miejsce realizacji zamówienia: siedziba Centrali Urzędu Komunikacji Elektronicznej UKE (zwanej 

dalej „UKE”) w Warszawie, ul. Giełdowa 7/9. 

4. Miejsce realizacji zamówienia może ulec zmianie w przypadku zamiany siedziby przez 

Zamawiającego. 

5. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według CPV:   

 80580000-3 – oferowanie kursów językowych 

 80500000-9 – usługi szkoleniowe. 
 

IV.  Termin realizacji zamówienia. 
 
Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia 1 lipca 2019 r. do dnia 30 czerwca 2021 r. albo do 
wyczerpania wynagrodzenia określonego w umowie. 
 

V. Zamówienia częściowe oraz oferta wariantowa. 
 

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 

VI. Warunki udziału w postępowaniu. 
 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu 
z postępowania i spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące: 

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to 
z odrębnych przepisów: 

         Opis sposobu spełnienia warunku:  
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. 
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2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 
Opis sposobu spełnienia warunku:  
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. 
 

3) zdolności technicznej lub zawodowej: 
Opis sposobu spełnienia warunku:  
a) Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w ramach wykonanych 
lub wykonywanych usług, wykaże, że należycie wykonał co najmniej 3 (słownie: trzy) usługi 
polegające na prowadzeniu szkoleń w zakresie indywidualnej lub grupowej nauki języków 
obcych, o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto (słownie: sto tysięcy złotych 
00/100) każda;  

b) Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 
zamówienia, posiadające niżej wymienione kwalifikacje zawodowe,  doświadczenie 
i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia: 

 lektorami: 
 8 lektorami języka angielskiego,  
 1 lektorem języka niemieckiego, 
 1 lektorem języka hiszpańskiego, 
 1 lektorem języka francuskiego, 
 1 lektorem języka rosyjskiego, 
którzy posiadają: 
 wykształcenie wyższe filologiczne lub lingwistyczne,  
 przygotowanie pedagogiczne lub metodyczne, 
 w przypadku posiadania tytułu magistra minimum 3-letnie doświadczenie 

w prowadzeniu zajęć dla dorosłych z języka obcego, którego zgodnie z ofertą jest 
lektorem,   

 w przypadku posiadania tytułu licencjata minimum 5-letnie doświadczenie 
w prowadzeniu zajęć dla dorosłych z języka obcego, którego zgodnie z ofertą jest 
lektorem. 

Przez osobę dorosłą Zamawiający ma na myśli osobę, która ukończyła 18 lat. 
Zamawiający nie dopuszcza sprawowania dwóch lub więcej wymienionych powyżej 
funkcji lektora przez jedną osobę; 

 metodykami: 
 2 metodykami, zapewniającymi nadzór metodyczny zajęć, posiadającymi minimum 3-

letnie doświadczenie w charakterze metodyka; 

 native speakerami: 
 3 native speakerami (język angielski), posiadającymi wykształcenie wyższe i minimum 

3-letnie doświadczenie w nauczaniu języka angielskiego. 
 

VII. Przesłanki wykluczenia z postępowania. 
 

1. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek 
z przesłanek wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. 

2. Wykluczenie wykonawcy następuje zgodnie z postanowieniami określonymi w art. 24 ust. 7 ustawy 
Pzp. 

 

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. 
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1. Dla wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca zobowiązany jest wraz z 

ofertą złożyć: 
1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie, 

że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, sporządzone według wzoru 
stanowiącego załącznik nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu; 

2) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, 
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, sporządzony 
według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do ogłoszenia o zamówieniu, oraz dowody 
określające czy wskazane w wykazie usługi zostały wykonane lub są należycie wykonywane. 
Dowodami, o którym mowa w zdaniu poprzednim, są referencje bądź inne dokumenty 
wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń 
okresowych lub ciągłych, są dalej wykonywane. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym 
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – dowodem jest 
oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal 
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające należyte wykonywanie powinny 
być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 

3) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, 
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz  
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia  
i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu 
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, 
sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do ogłoszenia o zamówieniu; 

4) zobowiązanie, o którym mowa w pkt IX.2 ogłoszenia o zamówieniu (o ile dotyczy). 
2. Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych niż 

wskazane przez Zamawiającego należy przeliczyć na PLN według średniego kursu Narodowego 
Banku Polskiego (dalej w skrócie „NBP”) na dzień zawarcia umowy dotyczącej danej usługi lub 
projektu, podając datę i kurs. Przeliczenia samodzielnie dokonuje wykonawca. W sytuacji, gdy 
umowa została zawarta w dniu, w którym nie były publikowane kursy walut obcych przez NBP, 
wykonawca przyjmuje do przeliczeń średni kurs walut obcych Narodowego Banku Polskiego 
z najbliższego dnia, następującego po dniu zawarcia danej umowy, w którym NBP opublikował 
średnie kursy walut obcych. 

 

IX. Informacja dla wykonawcy polegającego na zasobach innych podmiotów, wykonawcy 
zamierzającego powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom oraz 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 
 

1. Wykonawca może, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do 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. 

2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 
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. 

3. Zamawiający oceni, czy udostępnione Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub 
zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwala na wykazanie przez wykonawcę 
spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu 
podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 ustawy Pzp. Wykonawca, który 
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powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw 
wykluczenia, zamieszcza informację o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 
VIII.1.1) ogłoszenia o zamówieniu.   

4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeżeli podmioty te 
zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

5. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada 
solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną 
przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za 
nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

6. Wykonawca zamierzający powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom zobowiązany 
jest do wskazania w formularzu ofertowym części zamówienia, których wykonanie zamierza 
powierzyć podwykonawcom i do podania firm podwykonawców. 

7. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy 
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego. 

8. Postanowienia ogłoszenia o zamówieniu dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

9. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego: 
1) oświadczenia, o których mowa w pkt VIII.1.1) ogłoszenia o zamówieniu składa indywidualnie 

każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
2) dokumenty, o których mowa w pkt VIII.1.2), VIII.1.3) i VIII.1.4) ogłoszenia o zamówieniu składa 

dowolny wykonawca/dowolni wykonawcy wykazujący spełnienie warunków udziału 
w postępowaniu, spośród wykonawców wspólnie składających ofertę. 

  

X. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami oraz 
o wymaganiach formalnych dotyczących składanych ofert, oświadczeń i dokumentów. 

 
1. W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za 

pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo 
pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu 
środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu 
usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219, z 2018 r., poz. 650), z uwzględnieniem 
wymagań dotyczących formy, określonych poniżej w pkt X.2 – X.10 ogłoszenia o zamówieniu. Jeżeli 
Zamawiający lub Wykonawcy przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za 
pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, każda ze stron na żądanie 
drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

2. Oferta musi zostać złożona pod rygorem nieważności w formie pisemnej. 
3. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert 

częściowych. 
4. Oferta musi zostać sporządzona w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą 

zostać złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. 
5. Formularz oferty oraz oświadczenia sporządzane przez wykonawcę (również te składane na 

załączonych do ogłoszenia o zamówieniu wzorach) muszą być podpisane przez osoby uprawnione 
do reprezentowania wykonawcy. 

6. Uprawnienie osób podpisujących ofertę do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu musi 
bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli uprawnienie takie 
nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny wykonawcy (odpisu z właściwego 
rejestru lub innego dokumentu właściwego dla danej formy organizacyjnej wykonawcy), to do 
oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną notarialnie za zgodność z oryginałem kopię 
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pełnomocnictwa wystawionego na reprezentanta wykonawcy przez osoby do tego 
upełnomocnione. 

7. Oświadczenia, o których mowa w ogłoszeniu o zamówieniu muszą zostać złożone w oryginale. 
8. Dokumenty inne niż oświadczenia muszą zostać złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za 

zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje wykonawca. 
Poświadczenie za zgodność następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej. 
Poświadczenie za zgodność w formie pisemnej powinno być sporządzone w sposób umożliwiający 
identyfikację osoby poświadczającej (np. czytelny podpis lub podpis i imienna pieczątka osoby 
poświadczającej). 

9. Zobowiązanie, o którym mowa w pkt IX.2 ogłoszenia o zamówieniu wykonawca zobowiązany jest 
złożyć w oryginale. 

10. Pełnomocnictwa, o których mowa w pkt XVI.1.3) i XVI.1.4) ogłoszenia o zamówieniu muszą być 
złożone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii. 

 

XI. Informacja o dokumentach potwierdzających, że oferowane usługi odpowiadają 
określonym wymaganiom. 

 
W celu potwierdzenia, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez 
Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty: nie dotyczy 
 
 

XII.  Opis sposobu obliczenia ceny oraz waluta, w jakiej prowadzone będą rozliczenia 
związane z realizacją niniejszego zamówienia. 

 
1. Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę za godzinę lekcyjną dla danego rodzaju 

nauki, wskazanego w pkt 3 formularza ofertowego (tabela). Zaoferowane ceny są cenami 
ryczałtowymi i nie podlegają zmianie w trakcie realizacji zamówienia, z wyjątkiem przypadków 
opisanych w umowie w sprawie zamówienia publicznego. 

2. Cenę oferty należy podać w PLN (polskich złotych), z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. 
3. 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. 

 

XIII. Wymagania dotyczące wadium – nie dotyczy 
 

XIV. Wyjaśnienie i zmiany ogłoszenia o zamówieniu 
 
1.  Wyjaśnianie treści ogłoszenia o zamówieniu. 

1) Wykonawca w trakcie postępowania może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści 
niniejszego ogłoszenia o zamówieniu. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień 
niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod 
warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia o zamówieniu wpłynął do Zamawiającego 
nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający bez ujawniania źródła zapytania zamieszcza na 
stronie internetowej. 
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2) Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku,  
o którym mowa w pkt XIV.1.1) ogłoszenia o zamówieniu. 

3) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia o zamówieniu wpłynie po upływie terminu, 
o którym mowa w pkt XVI.1.1) powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może 
udzielić wyjaśnień lub zostawić wniosek bez rozpoznania. 

 
2.  Zmiany w treści ogłoszenia o zamówieniu. 

1) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu do składania ofert 
zmienić treść ogłoszenia o zamówieniu, w tym również zmienić termin składania ofert określony 
w ogłoszeniu o zamówieniu. Dokonaną zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający 
udostępnia na stronie internetowej. 

2) Modyfikacje są każdorazowo wiążące dla Wykonawców. 
 

XV. Opis sposobu przygotowania oferty. 
 
1. Wymagania dotyczące sposobu przygotowania oferty. 

1) wzory dokumentów dołączonych do ogłoszenia o zamówieniu powinny zostać wypełnione przez 
Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w innej zgodnej 
z niniejszym ogłoszeniem o zamówieniu formie; 

2) żadne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również te przedstawiane w formie 
oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego; 

3) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty; 

4) zaleca się aby oferta miała format nie większy niż A4, a arkusze o większych formatach należy 
złożyć do formatu A4;  

5) stosowne wypełnienia miejsc wykropkowanych we wzorach dokumentów stanowiących 
załączniki do niniejszego ogłoszenia o zamówieniu i wchodzących następnie w skład oferty mogą 
być dokonane komputerowo, maszynowo lub ręcznie; 

6) dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów 
stanowiących załączniki do niniejszego ogłoszenia o zamówieniu powinny mieć formę wydruku 
komputerowego lub maszynopisu; 

7) wskazane jest, aby całość oferty była złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe 
zdekompletowanie – arkusze (kartki) oferty muszą być zszyte, zbindowane lub połączone 
w jedną całość inną techniką; 

8) zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty były parafowane przez osobę (lub osoby jeżeli do 
reprezentowania wykonawcy uprawnione są dwie lub więcej osób) podpisującą (podpisujące) 
ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy i/lub treścią 
załączonego do oferty pełnomocnictwa, nie dotyczy to stron na których widnieje podpis 
właściwych osób; 

9) pożądane przez Zamawiającego jest złożenie w ofercie spisu treści z wyszczególnieniem liczby 
arkuszy (kartek) wchodzących w skład oferty. 

  
2. Tajemnica przedsiębiorstwa. 

1) nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania 
ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje 
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa 
w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp; 

2) zastrzeżenie, o którym mowa w pkt XIV.2.1) będzie skuteczne jeżeli Wykonawca: 

a)  w pkt 11 załącznika nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu – wzór formularza oferty, wskaże 
w sposób nie budzący wątpliwości informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa, 
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b) wykaże w uzasadnieniu, o którym mowa w pkt XVI.6), że informacje wskazane w pkt 11 
załącznika nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu – wzór formularza oferty, stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa; 

3) zaleca się aby Wykonawca zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa informacje, złożył 
w osobnej kopercie w tym samym opakowaniu co oferta. 

    

XVI. Zawartość oferty. 
 
1. Wykonawca zobowiązany jest w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego 

wraz z ofertą (formularzem oferty sporządzonym według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do 
ogłoszenia o zamówieniu) złożyć:  
1) oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt VIII.1 ogłoszenia o zamówieniu; 
2) zobowiązanie, o którym mowa w pkt IX.2 ogłoszenia o zamówieniu (o ile dotyczy); 
3) w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, dokument 

ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia 
publicznego; 

4) dokumenty, z których wynika uprawnienie do podpisania oferty (np. odpis z właściwego 
rejestru np. Krajowego Rejestru Sądowego, informacja o wpisie do Centralnej Ewidencji 
i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, umowa spółki cywilnej 
i pełnomocnictwo jeżeli uprawnienie to nie wynika z innych dokumentów załączonych do 
oferty); 

5) dokumenty i oświadczenia wymienione w XI ogłoszeniu o zamówieniu (o ile dotyczą); 
6) uzasadnienie Wykonawcy, że informacje wskazane w pkt 11 załącznika nr 1 do ogłoszenia 

o zamówieniu – wzór formularza oferty, stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 

 
2. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 

okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, jeżeli Zamawiający posiada 
oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą 
bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu 
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 
publiczne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 60, z późn. zm.). Zdanie poprzednie dotyczy np. odpisu z 
właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. 

 

XVII. Termin związania ofertą. 
 
1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 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, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu 
związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu 
o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.  
 

XVIII. Miejsce, termin i sposób składania ofert. 
 
1. Ofertę (w jednym egzemplarzu) należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, 

ul. Giełdowa 7/9, punkt kancelaryjny (I piętro), w nieprzekraczalnym terminie: 
 

do dnia  22/05/2019 r., do godz. 10:00 
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2.  Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona niezwłocznie Wykonawcy. 
3.  Ofertę należy złożyć w nieprzeźroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie, którą należy  

opisać następująco: 
 
Urząd Komunikacji Elektronicznej 
ul. Giełdowa 7/9 
01-211 Warszawa 

 
Oferta w postępowaniu na usługi społeczne, których przedmiotem jest „Przeprowadzenie szkolenia 

w zakresie indywidualnej i grupowej nauki języków obcych” – sprawa nr: BA.WZP.26.20.2019 
 
Nie otwierać przed dniem: 22/05/2019 r., godz. 10:30 

 
 

XIX. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty. 
 
1. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub 

wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem 
terminu składania ofert. 

2. Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą zostać złożone w miejscu i według zasad 
obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę zawierającą zmiany należy 
dodatkowo opatrzyć dopiskiem "ZMIANA". 

3. Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego 
przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Powiadomienie należy złożyć w 
miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę 
zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "WYCOFANIE". 

 

XX. Miejsce i termin otwarcia ofert. 
 
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Giełdowa 7/9, w sali 
konferencyjnej  
 

w dniu 22/05/2019 r. o godz. 10:30 
 

XXI. Tryb otwarcia ofert. 
 
1. Otwarcie ofert jest jawne. 
2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 
3. Podczas otwarcia ofert Zamawiający podaje informacje określone w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.  

 

XXII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty.  
 
1. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie: 
 

Kryterium 
Znaczenie 

procentowe 
kryterium 

Maksymalna ilość 
punktów jakie może 

otrzymać oferta 
za kryterium 

Cena z podatkiem VAT (C) 80 % 80 punktów 
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Doświadczenie lektorów prowadzących naukę 
języków obcych (D) 

20 % 20 punktów 

 
2. Zasady oceny w kryterium "Cena" (C). 

 
W przypadku kryterium "Cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość 
punktów wynikającą z działania:  

 

                             Pi (C) =   • Max (C) 

gdzie: 
i – numer oferty 
Pi(C) – liczba punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Cena z podatkiem VAT (C)"; 
Cmin – najniższa cena brutto (z podatkiem VAT) spośród wszystkich nieodrzuconych ofert; 
Ci – cena brutto oferty "i" (oferty badanej);  
Max(C) – maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać badana oferta za kryterium "Cena 
z podatkiem VAT  (C)" – 80 punktów. 
 

 
3. Zasady oceny w kryterium "Doświadczenie lektorów prowadzących naukę języków obcych" (D).  
 

W kryterium "Doświadczenie lektorów prowadzących naukę języków obcych (D)" punkty będą 
przyznawane przez komisję przetargową na podstawie wypełnionej przez Wykonawcę tabeli w pkt 5 
formularza ofertowego – załącznika nr 1 do niniejszego ogłoszenia o zamówieniu, zawierającej ilość lat 
doświadczenia każdego z lektorów w prowadzeniu nauki języków obcych wpisanych przez Wykonawcę. 

 
Oferta otrzyma punkty pomocnicze za każdego wskazanego lektora posiadającego tytuł magistra  
i doświadczenie w prowadzeniu zajęć językowych dla dorosłych:  

 nie krótsze niż 3 lata – 0 pkt, 

 nie krótsze niż 4 lata – 1 pkt,  

 nie krótsze niż 5 lat – 2 pkt, 

 nie krótsze niż 6 lat – 3 pkt, 

 nie krótsze niż 7 lat – 4 pkt, 

 długości 8 lat i więcej – 5 pkt. 
 

Oferta otrzyma punkty pomocnicze za każdego wskazanego lektora posiadającego tytuł licencjata  
i doświadczenie w prowadzeniu zajęć językowych dla dorosłych:   

 nie krótsze niż 5 lat – 0 pkt, 

 nie krótsze niż 6 lat – 1 pkt, 

 nie krótsze niż 7 lat – 2 pkt,  

 nie krótsze niż 8 lat – 3 pkt,  

 nie krótsze niż 9 lat doświadczenia – 4 pkt, 

 o długości 10 lat i więcej – 5 pkt. 
  

Przyznane przez komisję przetargową punkty pomocnicze w kryterium "Doświadczenie lektorów 
prowadzących naukę języków obcych (D)" zostaną zsumowane na podstawie podanych przez 
Wykonawcę ilości lat doświadczenia każdego z lektorów w prowadzeniu nauki języków obcych 
wpisanych w pkt 5 formularza oferty. Ocenionych zostanie doświadczenie maksymalnie:  
 

iC

Cmin
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 8 lektorów języka angielskiego,  
 1 lektor języka niemieckiego, 
 1 lektor języka hiszpańskiego, 
 1 lektor języka francuskiego, 
 1 lektor języka rosyjskiego 

 
Oceniana oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą 
z działania: 

 

                           Pi (K) = 



maxW

Wi
  • Max (K) 

 
gdzie: 
i – numer oferty 
Pi (K) – ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Doświadczenie lektorów prowadzących 
naukę języków obcych (D)"; 
ΣWi – ilość punktów pomocniczych przyznanych przez komisję przetargową, w kryterium 
"Doświadczenie lektorów prowadzących naukę języków obcych (D)" ofercie "i", które będą 
stanowiły sumę przyznanych punktów za doświadczenie lektorów na podstawie wypełnionej przez 
Wykonawcę tabeli w pkt 5 formularza oferty – załącznika nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu; 
ΣWmax – maksymalna liczba punktów pomocniczych w kryterium "Doświadczenie lektorów 
prowadzących naukę języków obcych (D)" – 60 punktów pomocniczych; 

Max (K) – maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium "Doświadczenie 

lektorów prowadzących naukę języków obcych" wynosi 20 pkt. 
 

W przypadku nie wypełnienia przez Wykonawcę  tabeli w pkt 5 formularza oferty nie spowoduje to 
odrzucenia oferty i wykluczenia Wykonawcy z przedmiotowego postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego. Oferta w takim przypadku w kryterium oceny ofert "Doświadczenie lektorów 

prowadzących naukę języków obcych" nie otrzyma punktów. 
 
4. Ocena punktowa oferty. 
Ocena punktowa ofert "i" będzie liczbą wynikającą ze zsumowania ilości punktów, jakie otrzyma ta 
oferta za poszczególne kryteria oceny ofert. Oceniana oferta "i" otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc 
po przecinku ilość punktów wynikających z działania matematycznego: 
  

∑ Pi =  Pi (C) + Pi (D) 
gdzie: 
i – numer oferty 
∑ Pi – ocena punktowa oferty "i" wynikającą ze zsumowania liczby punktów, jakie otrzyma ta oferta 
za poszczególne kryteria oceny ofert; 
Pi (C) – liczba punktów, jaką otrzyma oferta "i" za kryterium oceny ofert o nazwie "Cena z podatkiem 
VAT (C) "; 
Pi (W) – liczba punktów, jaką otrzyma oferta "i" za kryterium oceny ofert o nazwie "Doświadczenie 
lektorów prowadzących naukę języków obcych (D)". 

 
5. Wybór oferty najkorzystniejszej. 
Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która przy uwzględnieniu powyższych kryteriów i ich 
wag otrzyma najwyższą punktację obliczoną jako suma punktów otrzymanych za poszczególne kryteria 
oceny ofert. 
Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 
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przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert 
wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa 
wykonawców, którzy złożyli oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert 
dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen lub kosztów 
wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 
 

XXIII. Tryb badania i oceny ofert. 
 
1. W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców  

wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. 
2. 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 o zamówieniu, niepowodujące 

istotnych zmian w treści oferty 
– niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

3. W przypadku, gdy w formularzu ofertowym Wykonawca poda różne ceny ofertowe liczbą  
i słownie, Zamawiający przyjmie, że cenę ofertową stanowi niższa z podanych cen.  

 

XXIV. Wezwanie do złożenia, uzupełnienia, poprawienia lub wyjaśnienia oświadczeń  
i dokumentów oraz złożenia pełnomocnictw. 

 
1. Zamawiający wezwie Wykonawcę, który nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, 

że wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu, oświadczenia lub 
dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego 
wątpliwości, do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie 
przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia 
wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie 
postępowania.  

2. Zamawiający wezwie Wykonawcę, który nie złożył wymaganych dokumentów potwierdzających 
uprawnienie do reprezentacji wykonawcy w tym pełnomocnictw albo złożył wadliwe dokumentu 
lub pełnomocnictwa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia 
oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.  

 

XXV. Odrzucenie oferty. 
 
1. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku: 

1) zaistnienia ktorejkolwiek z przesłanek określonych w art. 89 ust. 1 pkt 3-8 oraz art. 90 ust. 3 
ustawy Pzp, z zastrzeżeniem pkt XXIII.2.3) ogłoszenia o zamowieniu; 

2) gdy treść złożonej oferty nie odpowieda treści ogłoszenia o zamówieniu. 
2. Zamawiający przed odrzuceniem oferty na podstawie przesłanki określonej w art. 89 ust. 1 pkt 4 

ustawy Pzp przeprowadzi wyjaśnienie w zakresie rażąco niskiej ceny na zasadach określonych w art. 
90 ust. 1 -3 ustawy Pzp. 

 

XXVI. Informacja o wyborze oferty, wykonawcach, którzy zostali wykluczeni oraz 
Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone. Informacja o unieważnieniu 
postępowania. 

 
1. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o: 
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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 działalnosci Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację 
przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

2) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, 
3) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, 
4) unieważnieniu postępowania 
– podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

2.  Zamawiający udostępni informacje, o których mowa w pkt XXVI.1.1) i pkt XXVI.1.4) ogłoszenia 
o zamówieniu na stronie internetowej. 
 

XXVII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy – brak 
wymagań.  

 

XXVIII. Unieważnienie postępowania 
 

Zamawiający unieważni postępowanie jeżeli zaistnieje jakakolwiek przesłanka do unieważnienia 
postępowania określona w art. 93 ust. 1 pkt 1 oraz w art. 93 ust. 1 pkt 4-7 ustawy Pzp. 

 
XXIX. Informacje o niezbędnych formalnościach, jakie należy dopełnić po wyborze 

najkorzystniejszej oferty w celu zawarcia umowy: 
 
1. W przypadku, gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia, wykonawca przed podpisaniem umowy na wezwanie 
Zamawiającego i w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego powinien przedłożyć umowę 
regulującą współpracę wykonawców, w której Wykonawcy wskażą pełnomocnika uprawnionego do 
kontaktów z Zamawiającym oraz wystawiania dokumentów związanych z płatnościami 
wynagrodzenia. 

2. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania 
ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania. 

 

XXX. Postępowanie w przypadku niezgodnego z ustawą Pzp lub ogłoszeniem o zamówieniu 
działaniem Zamawiającego 

 
1. Wykonawca może poinformować Zamawiającego w terminie 5 dni od dnia podjęcia lub zaniechania 

przez Zamawiającego czynności stanowiącej podstawę przekazania informacji, o niezgodnej 
z przepisami art. 138o ustawy Pzp lub z treścią ogłoszenia o zamówieniu czynności podjętej przez 
niego lub zaniechaniu czynności, do której jest zobowiązany na podstawie art. 138o ustawy Pzp lub 
treści ogłoszenia o zamówieniu.  

2. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtórzy czynność albo 
dokona czynności zaniechanej informując o tym wykonawców w sposób przewidziany dla tej 
czynności w ogłoszeniu o zamówieniu.  

 

XXXI. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w celu związanym 
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 
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Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, 
Zamawiający informuje, że:  

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, 
ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa; 

2) dane kontaktowe Inspektora ochrony danych osobowych w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej: 
adres e-mail: iod@uke.gov.pl ; telefon: 22 53 49 241; 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne, których 
przedmiotem jest „Przeprowadzenie szkolenia w zakresie indywidualnej i grupowej nauki 
języków obcych – numer postępowania BA.WZP.26.20.2019;  

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp; 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 
4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy 
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących 
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych 
danych wynikają z ustawy Pzp; 

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

8) posiada Pani/Pan: 
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, 
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych1, 
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO2,   
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

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

9) nie przysługuje Pani/Panu: 
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, 
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, 
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

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

XXXII. Pracownicy Zamawiającego upoważnieni do kontaktowania się z Wykonawcami. 
 
Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest Piotr Kisiel, tel. 
22 53 49 281, faks: 22 53 49 341, e-mail: zamowienia.publiczne@uke.gov.pl  
 
 
 

                                                 
1 Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą 
postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 
2 Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków 
ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii 
Europejskiej lub państwa członkowskiego. 
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                          Zamawiający         
 

Dyrektor Biura 

Administracji 

                                                                  

 Barbara Jamróz 

Dokument podpisany elektronicznie 
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XXXIII.  Załączniki do niniejszego ogłoszenia o zamówieniu 
1. Załącznik nr 1 – wzór formularza oferty; 
2. Załącznik nr 2 – wzór oświadczenia Wykonawcy o niepodleganiu wykluczenia z postępowania; 
3. Załącznik nr 3 – wzór wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 

również wykonywanych przez wykonawcę usług; 
4. Załącznik nr 4 – wzór wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia; 
5. Załącznik nr 5 – wzór umowy. 
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Załącznik nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu – wzór formularza oferty. 
 

NR SPRAWY: BAK.WZP.26.20.2019 

  

WYKONAWCA(Y): ZAMAWIAJĄCY: 
SKARB PAŃSTWA - 
URZĄD KOMUNIKACJI  
ELEKTRONICZNEJ 
UL. GIEŁDOWA 7/9 
01-211 WARSZAWA 
 

(Nazwa i adres Wykonawcy(ów), NIP, telefon, faks) 
 

 
Działając w imieniu wymienionego(ych) powyżej Wykonawcy(ów) oferuję(emy) realizację na rzecz 

Zamawiającego zamówienia publicznego na: 

„Przeprowadzenie szkolenia w zakresie indywidualnej i grupowej nauki języków 
obcych” 

 
Oświadczam(y), że: 

 
1) akceptuję(emy) w pełni i bez zastrzeżeń postanowienia: ogłoszenia o zamówieniu dla niniejszego 

zamówienia, wyjaśnień do tego ogłoszenia o zamówieniu oraz modyfikacji ogłoszenia 

o zamówieniu; 

2) gwarantuję(emy) wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: ogłoszenia o 

zamówieniu, wyjaśnień do ogłoszenia o zamówieniu oraz jego modyfikacji, 

3) cena mojej (naszej) oferty za realizację zamówienia – wynosi brutto3 (wraz z podatkiem VAT): 
................................................................ zł (słownie złotych: ....................................................... i 
…./100). Cena ofertowa została obliczona w sposób podany w tabeli: 

 
1 2 3 4 5 

L.p. Przedmiot zamówienia 

Maksymalna 
ilość godzin 

dydaktycznych 
szkolenia 

Cena 
jednostkowa 
brutto  za 1 

godzinę 
dydaktyczną 

Cena brutto (za 
wykonanie 
przedmiotu 
Zamówienia 
(kolu na 3 x 
kolumna 4) 

1. 

Indywidualna nauka języków obcych: angielskiego, 
niemieckiego, hiszpańskiego, francuskiego, rosyjskiego 
dla około 13 osób z lektorem biegle posługującym się 
językiem polskim (w mowie i piśmie). 

2100   

2. 
Indywidualna nauka języka angielskiego z native 
speaker'em dla około 7 osób. 

1100   

3. 

Grupowa nauka języka angielskiego dla około 20 osób, w 
3 grupach o różnym poziomie zaawansowania, z 
lektorem biegle posługującym się językiem polskim (w 
mowie i piśmie), maksymalnie 7 osób w grupie (np. 
początkujący, podstawowy, średniozaawansowany, A2, 
A2/B1, B1/B2). 

900   

4. Grupowa nauka języka angielskiego z native speaker'em 200   

                                                 
3 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. 
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dla około 20 osób w 3 grupach, maksymalnie 7 osób w 
grupie o różnym poziomie zaawansowania, (np. 
początkujący, podstawowy, średniozaawansowany A2, 
A2/B1, B1/B2). 

Łączna cena oferty brutto:   

 
4) na podstawie art. 91 ust. 3a ustawy oświadczam(y), że wybór naszej oferty będzie/ nie będzie4 

prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie  

z przepisami o podatku od towarów i usług;  

Z uwagi, iż wybór naszej oferty będzie prowadził do powstania obowiązku podatkowego 

u Zamawiającego wskazuję(emy) informacje, o których mowa w art. 91 ust. 3a ustawy Pzp: 

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

powstania obowiązku podatkowego  
u Zamawiającego5 

 

Wartość towaru lub usługi bez podatku od 
towarów i usług 

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

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

 

5) oświadczam(y), że lektorzy wskazani w wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 

zamówienia, sporządzonym zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 4 posiadają 

następujące doświadczenie: 

 

Lektorzy6 Imię i nazwisko Wykonawca wypełnia 
wpisując: liczbę lat 

doświadczenia 
poszczególnych lektorów  

w prowadzeniu zajęć 
językowych dla dorosłych 

Lektor języka angielskiego - Lektor 1   

Lektor języka angielskiego -  Lektor 2   

Lektor języka angielskiego  - Lektor 3   

Lektor języka angielskiego -  Lektor 4   

Lektor języka angielskiego -  Lektor 5   

Lektor języka angielskiego  - Lektor 6   

Lektor języka angielskiego -  Lektor 7   

Lektor języka angielskiego  - Lektor 8   

Lektor języka niemieckiego  - Lektor 9   

Lektor języka hiszpańskiego -  Lektor 10   

Lektor języka francuskiego  - Lektor 11   

Lektor języka rosyjskiego -  Lektor 12   

 

                                                 
4 Wykonawca skreśla niewłaściwe. 
5 Wykonawca wypełnia tabelę tylko w przypadku, gdy wybór jego oferty prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. Zamawiający informuje, że nie jest czynnym podatnikiem VAT. 
6 Wykonawca zobowiązany jest wskazać tych samych lektorów co w wykazie usług sporządzonym według wzoru określonego w załączniku 
nr 4 do ogłoszenia o zamówieniu. 
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6) zamówienie wykonam(my) w terminie określonym przez Zamawiającego w ogłoszeniu 

o zamówieniu; 

7) akceptuję(emy) termin związania ofertą wymagany w ogłoszeniu o zamówieniu; 

8) akceptuję(emy) bez zastrzeżeń wzór umowy przedstawiony w Załączniku nr 5 do ogłoszenia 

o zamówieniu, aw przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą, umowę o treści 

określonej w Załączniku nr 5 do ogłoszenia o zamówieniu zobowiązuję(emy) się zawrzeć w 

miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego; 

9) składam(y) niniejszą ofertę we własnym imieniu / jako Wykonawca w ofercie wspólnej7; 

10) nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej niniejszego 

zamówienia; 

11) oświadczam(y), że wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnice 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku 

z niniejszym nie mogą być one udostępniane. Jednocześnie wraz z ofertą składam uzasadnienie, 

o którym mowa w pkt XVI.1.6) ogłoszenia o zamówieniu 8:  

 

L.p. Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji Strony w ofercie 
(wyrażone cyfrą) 

od do 

1)    

2)    

 

12) następujące części niniejszego zamówienia powierzę podwykonawcom9, 
 

L.p. Nazwa części zamówienia Nazwa podwykonawcy 

1)   

2)   

 
 
13) oświadczamy, że jesteśmy/nie jesteśmy10 mikroprzedsiębiorstwem /małym /średnim 

przedsiębiorstwem; 

14) oświadczamy, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO11 

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w 

celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu; 

 

                                                 
7 Wykonawca skreśla niepotrzebne. 
8 Wykonawca nie wypełnia tabeli w przypadku gdy nie wskazuje informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa. 
9 Wykonawca skreśla niepotrzebne 
10 Wykonawca skreśla niepotrzebne; UWAGA! Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny 
obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR; Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 
osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR; Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które 
nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 
50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR. 
11 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 
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15) WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy 

adres: 
 

Imię i nazwisko: _________________________________________________________  
 
Nazwa Wykonawcy: ______________________________________________________ 
                      
Adres:  _________________________________________________________________      
            
     
Telefon: __________________________________Faks:_________________________ 
 

e-mali: : __________________________________ 

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 
 
UWAGA: Formularz ofertowy musi zostać podpisane przez osobę(osoby) uprawnioną(e) do 
reprezentowania Wykonawcy zgodnie z: 
a) zapisami w dokumencie stwierdzającym status prawny Wykonawcy(ów) (odpis z właściwego 

rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej) lub/i 
b) pełnomocnictwem(ami) wchodzącym(i) w skład oferty. 
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Załącznik nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu – wzór oświadczenia Wykonawcy o niepodleganiu 
wykluczeniu z postępowania. 
 

NR SPRAWY: BAK.WZP.26.20.2019 
 

WYKONAWCA: 
 
 
 
 
………………………….……………….. 
(Nazwa i adres Wykonawcy) 

ZAMAWIAJĄCY: 
SKARB PAŃSTWA - 
URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ 
UL. GIEŁDOWA 7/9 
01-211 WARSZAWA 

 
 

Oświadczenie Wykonawcy 

 

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „„Przeprowadzenie szkolenia 
w zakresie indywidualnej i grupowej nauki języków obcych”” – sprawa Nr BAK.WZP.26.20.2019, 
oświadczam, co następuje: 
 

1) Oświadczam, że wskazany powyżej Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania z 
uwagi na zaistnienie przesłanek określonych w art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. 

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

        

………………………………………… 

(podpis) 

 

 

2) Oświadczam, że zachodzą w stosunku do wskazanego powyżej Wykonawcy podstawy 
wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp. 

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

        

………………………………………… 

(podpis) 
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3) Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuje się wskazany 

powyżej Wykonawca w niniejszym postępowaniu, tj.: ………………………………………………… (podać 
pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie 
podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

 

        ………………………………………… 

(podpis) 

4) Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 
wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

 

        ………………………………………… 

(podpis) 

 
 

UWAGA: Oświadczenie musi zostać podpisane przez osobę(osoby) uprawnioną(e) do 
reprezentowania Wykonawcy zgodnie z: 
a) zapisami w dokumencie stwierdzającym status prawny Wykonawcy(ów) (odpis z właściwego 

rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej) lub/i 
b) pełnomocnictwem(ami) wchodzącym(i) w skład oferty. 
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Załącznik nr 3 do ogłoszenia o zamówieniu  – wzór wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych przez 
Wykonawcę(ów) usług.  
 

NUMER I NAZWA 
SPRAWY: 

BAK.WZP.26.20.2018  - „Przeprowadzenie szkolenia w zakresie indywidualnej i grupowej nauki języków obcych” 

WYKONAWCA(Y): 
(Nazwa i adres) 
 
 
 
 

ZAMAWIAJĄCY: 
SKARB PAŃSTWA - URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ 
UL. GIEŁDOWA 7/9 
01-211 WARSZAWA 

 
OŚWIADCZAM(Y), ŻE: 

składając ofertę w przedmiotowym postępowaniu, stosownie do treści pkt VI ogłoszenia o zamówieniu wykonaliśmy: 

L.p. 

Wykonawca usługi  
(nazwa, adres) 

Wartość  
brutto usługi 

(z podatkiem VAT  
w PLN – polskich 

złotych) 

Opis przedmiotu  
usługi  

(potwierdzający spełnianie 
warunku udziału w postępowaniu, 
określonego w pkt VI ogłoszenia o 

zamówieniu) 
 

Data wykonywania 
usługi  

Odbiorca  
usługi  

 (nazwa, adres) 

 

 

 

Początek 
dzień/miesiąc 

/rok 

Koniec 
dzień/miesiąc 

/rok 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 
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2.  
 
 

 
3. 
 

      

 
 
 
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

      ……………………………………… 

(podpis) 

 
UWAGA: Oświadczenie musi zostać podpisane przez osobę(osoby) uprawnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z: 
a) zapisami w dokumencie stwierdzającym status prawny Wykonawcy(ów) (odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej) lub/i 
b) pełnomocnictwem(ami) wchodzącym(i) w skład oferty. 
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Załącznik nr 4 do ogłoszenia o zamówieniu  – wzór wykazu wzór wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. 
  
 

NUMER I NAZWA 
SPRAWY: 

BAK.WZP.26.20.2018  - „Przeprowadzenie szkolenia w zakresie indywidualnej i grupowej nauki języków obcych” 

WYKONAWCA(Y): 
(Nazwa i adres) 
 
 
 
 

ZAMAWIAJĄCY: 
SKARB PAŃSTWA – URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ 
UL. GIEŁDOWA 7/9 
01-211 WARSZAWA 

 
OŚWIADCZAM(Y)  

 
stosownie do treści pkt VI ogłoszenia o zamówieniu, że: 

niniejsze zamówienie będą wykonywać niżej wymienione osoby: 
 

L.p. Zakres wykonywanych 
czynności 

Imię i nazwisko Wykształcenie   
(należy wpisać rodzaj posiadanego 
wykształcenia  oraz nazwę i kierunek 
ukończonej uczelni)  

Doświadczenie 
(należy wpisać: dla każdej z osób 
informację w jaki sposób nabyła 
wymagane doświadczenie oraz: 
- dla lektora - liczbę lat doświadczenia 
w prowadzeniu zajęć dla dorosłych, z 
języka obcego którego zgodnie z 
ofertą jest lektorem,  
- dla metodyka - liczbę lat 
doświadczenia na stanowisku 
metodyka, 
- dla native spekera - liczbę lat 
doświadczenia w nauczaniu języka 
angielskiego). 
 

 

Informacje 
o podstawie do 
dysponowania 

wskazaną osobą 
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1. 
Lektor języka angielskiego 
– lektor 1 

 
 

   

2. 
Lektor języka angielskiego 
– lektor 2 

    

3. 
Lektor języka 
angielskiego– lektor 3 

    

4. 
Lektor języka angielskiego 
– lektor 4 

    

5. 
Lektor języka angielskiego 
– lektor 5 

    

6. 
Lektor języka angielskiego 
– lektor 6 

    

7. 
Lektor języka angielskiego 
– lektor 7 

    

8. 
Lektor języka angielskiego 
– lektor 8 

    

9. 
Lektor języka 
niemieckiego – lektor 9 

    

10. 
Lektor języka 
hiszpańskiego – lektor 10 

    

11. 
Lektor języka 
francuskiego – lektor 11 

    

12. 
Lektor języka rosyjskiego 
– lektor 12 

    

13. Metodyk     

14. Metodyk     

 
15. 

. 

Native speaker (język 
angielski) 
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16. 

1 

Native speaker (język 
angielski) 

    

17. 
Native speaker (język 
angielski) 

    

 
 
 
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

      ……………………………………… 

(podpis) 

 
UWAGA: Oświadczenie musi zostać podpisane przez osobę(osoby) uprawnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z: 
c) zapisami w dokumencie stwierdzającym status prawny Wykonawcy(ów) (odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej) lub/i 
d) pełnomocnictwem(ami) wchodzącym(i) w skład oferty. 
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Załącznik nr 5 do ogłoszenia o zamówieniu – wzór umowy. 

 
UMOWA 

 
Nr ………………………………………… 

 
zawarta w dniu …………………………………………………… 
 
pomiędzy: 

 
Skarbem Państwa - Urzędem Komunikacji Elektronicznej w Warszawie (01-211), ul. Giełdowa 7/9, NIP 
527-23-67-496, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:  
…………………………………………………….. 

 
a 
 
……………………….………… z siedzibą w ……………………. (kod pocztowy: …………) przy ul. 
…………………..………., wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Wydział........................ w...................................... pod numerem 
wpisu …………………….., NIP....................................................., REGON, kapitał zakładowy w wysokości 
……………………..…, posiadającą kapitał zakładowy opłacony w całości / w części w wysokości 
……………………., reprezentowaną przez: 
 
…………………………………………. - …………………………………………………., 
......................................... -..................................................., 

 
uprawnionymi do reprezentacji zgodnie z aktualnym odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego nr 
………………., stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy / uprawionym/i do reprezentacji na 
podstawie aktualnego, nieodwołanego na dzień zawarcia niniejszej Umowy pełnomocnictwa nr …… 
z dnia …………….., udzielonego przez osoby uprawnione do reprezentacji ww. podmiotu, zgodnie 
z aktualnym odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego nr ………………., stanowiącym załącznik nr 1 do 
niniejszej umowy, 
 
zwanym dalej „Wykonawcą12”, 
 
zwane także łącznie w dalszej części umowy: „Stronami”,  
o następującej treści 
 

§ 1 
Umowa została zawarta po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego w trybie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”. 

 
§ 2 

1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług szkoleniowych dla pracowników Centrali UKE 
w zakresie: 

                                                 
12 W przypadku wyboru podmiotów ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym konsorcjum, należy oznaczyć każdy z tych 
podmiotów odrębnie, z powołaniem danych pełnomocnika, jeśli został ustanowiony m.in. do zawarcia umowy; Zamawiający może zażądać 
przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. w przypadku dwóch lub 
większej ilości podmiotów pod stronie Wykonawcy, którzy złożyli wspólnie ofertę, pod pojęciem Wykonawcy w rozumieniu niniejszej 
Umowy należy rozumieć wszystkie te podmioty razem wzięte.  
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1) indywidualnej nauki języków obcych: angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, 

francuskiego, rosyjskiego  przez lektora biegle posługującego się językiem polskim (w 
mowie, jak i piśmie), dla około 13 osób w wymiarze do 2100 godzin dydaktycznych; 

2) indywidualnej nauki języka angielskiego przez native speaker'a dla około 7 osób,  
w wymiarze do 1100 godzin dydaktycznych; 

3) grupowej nauki języka angielskiego przez lektora biegle posługującego się językiem 
polskim (w mowie, jak i piśmie), dla około 20 osób, w 3 grupach o różnym poziomie 
zaawansowania, maksymalnie 7 osób w grupie (np. początkujący, podstawowy, 
średniozaawansowany, A2, A2/B1, B1/B2), w wymiarze do 900 godzin dydaktycznych; 

4) grupowej nauki języka angielskiego przez native speaker'a dla około 20 osób w 3 
grupach, maksymalnie 7 osób w grupie o różnym poziomie zaawansowania, (np. 
początkujący, podstawowy, średniozaawansowany A2, A2/B1, B1/B2), w wymiarze do 
200 godzin dydaktycznych. 

2. Jedna godzina dydaktyczna wynosi 45 minut. 
3. Umowa zostaje zawarta na okres od dnia 01 lipca 2019 r. do dnia 30 czerwca 2021 r. 
4. Umowa ulegnie rozwiązaniu przed upływem okresu na jaki została zawarta, w przypadku 

wcześniejszego przeprowadzenia szkolenia za kwotę określoną w § 7 ust. 2 umowy. 
5. Usługi szkoleniowe realizowane będą w semestrach (60 godzin dydaktycznych w 

semestrze) obejmujących miesiące: 
1) od lipca do grudnia i od stycznia do czerwca – w odniesieniu do usług wskazanych w 

ust. 1 pkt 1 i pkt 2; 
2) od września do stycznia i od lutego do czerwca – w odniesieniu do usług wskazanych w 

ust. 1 pkt 3 i pkt 4. 
6. Usługi szkoleniowe będą świadczone w siedzibie Zamawiającego w Warszawie (01-211) 

przy ul. Giełdowej 7/9. 
 

§ 3 
1. Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) dokonywania oceny poziomu znajomości języka obcego uczestników szkolenia; 
2)  nadzoru nad przygotowaniem badań i auditów językowych; 
3) ustalenia indywidualnego planu kształcenia/ścieżek rozwoju umiejętności językowych 

uczestników szkolenia; 
4) koordynowania programów nauczania przez metodyków; 
5) prowadzenia hospitacji i doradztwa metodycznego; 
6) zakupu i przekazania uczestnikom szkolenia materiałów dydaktycznych w formie 

książek do nauki i ćwiczeń pozwalających na pozyskanie i utrwalenie różnych 
umiejętności językowych; 

7)  prowadzenia zajęć dydaktycznych w formie wykładów i ćwiczeń z zastosowaniem 
zróżnicowanych narzędzi, metod nauczania i pomocy naukowych; 

8) sporządzania miesięcznych list obecności dla uczestników zajęć (indywidualnych i 
grupowych); 

9) sporządzania miesięcznych raportów z realizacji umowy, o których mowa w § 8 
umowy, obejmujących liczbę wykorzystanych jednostek dydaktycznych przez 
uczestników indywidualnych i grupowych zajęć; 

10) dokonywania oceny postępów uczestników szkolenia w nauce w okresach 
semestralnych; 

11) wydawania zaświadczeń uczestnikom szkoleń grupowych: 
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a) w okresach semestralnych, z uwzględnieniem faktycznie zrealizowanych przez 

uczestnika szkolenia godzin dydaktycznych lub 
b) w przypadku wcześniejszego zakończenia nauki – przed zakończeniem semestru,  

z uwzględnieniem faktycznie zrealizowanych przez uczestnika szkolenia godzin 
dydaktycznych; 

12) wydawania zaświadczeń uczestnikom szkoleń indywidualnych: 
a) w okresach semestralnych, z uwzględnieniem faktycznie zrealizowanych przez 

uczestnika szkolenia godzin dydaktycznych lub 
b) w przypadku wcześniejszego zakończenia nauki – przed zakończeniem semestru,  

z uwzględnieniem faktycznie zrealizowanych przez uczestnika szklenia godzin 
dydaktycznych; 

13) kontaktów bezpośrednich (e-mail, telefon) pomiędzy uczestnikami zajęć 
indywidualnych z lektorem i native speakerem; 

14) prowadzenia korespondencji w wersji papierowej i elektronicznej; 
15) wystawienia i dostarczania Zamawiającemu faktury, po zatwierdzeniu przez 

Zamawiającego raportu miesięcznego, o którym mowa w § 8 umowy, w formie 
elektronicznej na adres wskazany w umowie. 

16) przekazywania Zamawiającemu informacji: 
a) o odwołaniu zajęć najpóźniej do godziny 18:00 dnia poprzedzającego zajęcia – bez 

ponoszenia konsekwencji finansowych albo 
b) o wyznaczeniu lektora na zastępstwo, który powinien posiadać takie same 

kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie jak lektor zastępowany, 
wskazany w ofercie Wykonawcy 

– w przypadku niemożliwości przeprowadzenia zaplanowanych zajęć przez lektora 
wskazanego w ofercie Wykonawcy; 

17) świadczenia usług szkoleniowych przez osoby wskazane w ofercie Wykonawcy, 
stanowiącej załącznik nr 2 do umowy; 

18) przekazywania Zamawiającemu wszystkich niezbędnych informacji mających wpływ 
na realizację przedmiotu umowy oraz uwzględniania odpowiedzi Zamawiającego 
udzielonych na przesyłane przez Wykonawcę zapytania odnoszące się do sposobu 
realizacji przedmiotu umowy; 

19) zachowania przy wykonywaniu przedmiotu umowy należytej staranności wymaganej 
w obrocie gospodarczym, ocenianej z uwzględnieniem zawodowego charakteru 
Wykonawcy i standardów ogólnie przyjętych w obrocie profesjonalnym. 

2. Wykonawca może zaproponować Zamawiającemu zmianę osób realizujących 
przedmiotową umowę (lektorów lub native speaker'ów), wskazując Zamawiającemu 
nowe osoby posiadające kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie nie gorsze 
niż osoby zastępowanej. 

3. Zmiana osób, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, jest możliwa jedynie za 
uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, akceptującego nowego lektora lub native 
speakera. 

4. Zamawiający może wystąpić z wnioskiem o zmianę osób realizujących umowę 
w przypadku, gdy dana osoba nie spełnia oczekiwań Zamawiającego w zakresie realizacji 
przedmiotu umowy. 

5. Wykonawca w terminie 7 dni od otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 4 powyżej,  
od Zamawiającego, zaproponuje nową osobę, wraz z opisem posiadanych przez nią 
kwalifikacji zawodowych, wykształcenia i doświadczenia. Kwalifikacje zawodowe, 
wykształcenie i doświadczenie nowej osoba nie może być nie gorsze niż osoby 
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zastępowanej. Nowa osoba zostanie dopuszczona do realizacji przedmiotu umowy po 
uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiającego.  
 

§ 4 
1. Zamawiający zobowiązuje się do udostępnienia pomieszczeń, znajdujących się w miejscu 

realizacji umowy, w których prowadzone będą grupowe i indywidualne zajęcia 
dydaktyczne w godzinach od 7.00 do 18.00. 

2. Zamawiający w trakcie obowiązywania umowy zastrzega sobie możliwość dokonywania 
zmian w zakresie zmniejszenia liczby wytypowanych pracowników, mających 
uczestniczyć w poszczególnych zajęciach dydaktycznych.  

 
§ 5 

1. Zamawiający upoważnia uczestników szkolenia indywidualnego do ustalenia dni i godzin 
zajęć bezpośrednio z lektorem lub native speaker'em. 

2. Zamawiający uprawniony jest do przenoszenia godzin dydaktycznych pomiędzy 
uczestnikami szkolenia. 

3. Uczestnik szkolenia uprawniony jest do odwołania zajęć z min. 1-dniowym 
wyprzedzeniem (tj. do godz. 18:00 dnia poprzedzającego zajęcia). 

 
§ 6 

1. W trakcie realizacji umowy Zamawiającemu przysługuje prawo zgłoszenia Wykonawcy 
pisemnych uwag i wniosków dotyczących w szczególności sposobu wykonywania usług 
szkoleniowych. 

2. Wykonawca ma obowiązek uwzględnić uwagi i wnioski Zamawiającego dotyczące treści 
merytorycznej przedmiotu umowy oraz stosowanych form i metod kształcenia  
niepowodujących zmiany wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 2 niniejszej umowy. 

3. W przypadku nieuwzględnienia przez Wykonawcę uwag i wniosków Zamawiającego,  
o których mowa w ust. 1, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin nie 
krótszy niż 7 dni na uwzględnienie uwag i wniosków z zagrożeniem, że po bezskutecznym 
upływie Zamawiający uprawniony będzie do odstąpienia od umowy i żądania kar 
umownych zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 5 niniejszej umowy.  

 
§ 7 

1. Strony ustalają wynagrodzenie za przeprowadzenie 1 godziny dydaktycznej szkolenia: 
1) o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 w wysokości brutto: …………… zł (słownie złotych: 

……………………… i …../100 ); 
2) o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 w wysokości brutto: …………… zł (słownie złotych: 

……………………… i …../100 ); 
3) o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 3 w wysokości brutto: …………… zł (słownie złotych: 

……………………… i …../100 ); 
4) o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 4 w wysokości brutto: …………… zł (słownie złotych: 

……………………… i …../100 ). 
2. Łączne wynagrodzenie za realizację usług szkoleniowych w maksymalnych wymiarach 

wskazanych w § 2 ust. 1 umowy nie może przekroczyć kwoty brutto określonej w ofercie 
Wykonawcy w wysokości: brutto: …………… zł (słownie złotych: ………………………  
i …../100 ).  

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2, stanowi maksymalną wartość zobowiązania 
Zamawiającego, co oznacza, że Zamawiającemu przysługuje prawo do ograniczenia 
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zakresu przedmiotu umowy, poprzez zmniejszenie liczby uczestników zajęć lub godzin 
dydaktycznych, o których mowa w § 2 umowy. 

4. W związku z ograniczeniem zakresu przedmiotu umowy Wykonawcy nie przysługuje 
odszkodowanie lub jakiekolwiek roszczenie o zapłatę wynagrodzenia w pełnej kwocie, 
o której mowa w ust 2, w tym również o zapłatę wynagrodzenia za nieprzeprowadzone 
szkolenia w związku z ograniczeniem liczby osób lub godzin, o których mowa w § 2 
umowy. 

5. Wysokość miesięcznego wynagrodzenia Wykonawcy będzie ustalona każdorazowo  
na podstawie liczby faktycznie przepracowanych godzin dydaktycznych przez wszystkich 
lektorów w danym miesiącu, wykonujących usługę w ramach niniejszej umowy, jako 
iloczyn kwoty wynagrodzenia za 1 godzinę dydaktyczną, określonej w ust. 1 niniejszego 
paragrafu i liczby godzin nauczania wynikającej z raportu miesięcznego, o którym mowa 
w § 8 niniejszej umowy. 

6. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, będzie wypłacane 
Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia złożenia w siedzibie Zamawiającego prawidłowo 
wystawionej faktury VAT. Faktura, do której nie będzie dołączony zatwierdzony przez 
Zamawiającego raport miesięczny, nie zostanie przez Zamawiającego zaakceptowana  
i będzie odesłana Wykonawcy. 

7. Płatności, o których mowa w niniejszym paragrafie, dokonywane będą w formie przelewu 
bankowego na rachunek bankowy Wykonawcy: ………………………………………………….………. 

 
§ 8 

1. Wykonawca zobowiązuje się do sporządzania raportów miesięcznych z realizowanych  
w danym miesiącu usług szkoleniowych, będących podstawą wystawiania faktur 
miesięcznych. 

2. Podstawą sporządzenia raportu miesięcznego są listy obecności, na których uczestnicy 
szkolenia potwierdzą swoją obecność własnoręcznym podpisem. 

3. Raport miesięczny powinien zawierać nazwiska uczestników szkolenia, liczbę godzin 
nauczania oraz nazwiska lektorów. Raport musi zostać zatwierdzony przez osobę 
wyznaczoną przez Zamawiającego, wskazaną w § 11 ust. 1 niniejszej umowy. 

4. Raport miesięczny i listy obecności powinny zostać dostarczone do siedziby 
Zamawiającego w terminie do 5. dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu, 
którego raport i listy obecności dotyczą. 

5. Zamawiający może odmówić zatwierdzenia raportu miesięcznego w przypadku 
rozbieżności pomiędzy zapisami raportu a liczbą faktycznie przeprowadzonych godzin 
dydaktycznych. 

6.  W przypadku odmowy zatwierdzenia raportu miesięcznego, Zamawiający zobowiązany 
jest do zgłoszenia Wykonawcy swoich zastrzeżeń co do jego treści w terminie 5 dni od 
daty otrzymania raportu. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 6  
i przekazania poprawionego raportu miesięcznego, celem jego akceptacji przez 
Zamawiającego, w terminie 3 dni od daty otrzymania zastrzeżeń. 

 
§ 9 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu następujących kar umownych  
w poniższych przypadkach: 
1) nieusprawiedliwionej nieobecności osoby wyznaczonej do realizacji usług 

szkoleniowych na zajęciach, z zastrzeżeniem § 3 ust. 1 pkt 16 – kwotę w wysokości 
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100,00 zł (słownie złotych: sto i 00/100), za każdy stwierdzony przypadek 
nieusprawiedliwionej nieobecności naruszenie; 

2) przeprowadzenia zajęć przez osobę lub osoby inne niż określone w umowie – kwotę  
w wysokości 300,00 zł (słownie złotych: trzysta i 00/100), za każde stwierdzone 
naruszenie;  

3) nieudostępnienia któregokolwiek z narzędzi on-line uczestnikom szkolenia lub 
Zamawiającemu przez okres minimum 24 godzin – kwotę w wysokości 200,00 zł 
(słownie złotych: dwieście i 00/100), za każde stwierdzone naruszenie; 

4) odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie – kwotę  
w wysokości 20% wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 2 niniejszej umowy, 
pomniejszonego o kwotę wypłaconego Wykonawcy wynagrodzenia do dnia 
odstąpienia; 

5) odstąpienia od umowy lub wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy – kwotę w wysokości 20% wynagrodzenia, o którym 
mowa w § 7 ust. 2 niniejszej umowy, pomniejszonego o kwotę wypłaconego 
Wykonawcy wynagrodzenia do dnia odstąpienia lub wypowiedzenia. 

2. W przypadku powstania szkody przenoszącej wysokość kar umownych określonych  
w niniejszej umowie, Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia naprawienia szkody  
na zasadach ogólnych określonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny  
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.). 

3. Kara, o której mowa w ust. 1 pkt 5 jest należna zarówno w przypadku odstąpienia 
umownego, jak również na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. 
Kodeks cywilny. 

4. Zamawiający może dokonać potrącenia naliczonych i należnych mu kar umownych  
z płatności wynagrodzenia określonego w fakturze VAT wystawionej przez Wykonawcę. 

 
§ 10 

1. Strony zastrzegają możliwość rozwiązania niniejszej umowy w każdym czasie  
z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia. 

2. Zamawiający uprawniony jest do rozwiązania niniejszej umowy bez zachowania okresu 
wypowiedzenia, ze skutkiem natychmiastowym i żądania kary umownej, o której mowa  
w § 9 ust. 1 pkt. 5 umowy, w przypadku, gdy: 
1) Wykonawca wyznaczy 3-krotnie w czasie obowiązywania umowy osobę do realizacji 

przedmiotowej umowy, inną niż określoną ofercie Wykonawcy stanowiącej załącznik 
nr 2 do umowy, lub która nie otrzymała zgody Zamawiającego, o której mowa w § 3 
ust. 3 lub ust. 5 umowy lub 

2) Zamawiający stwierdzi w danym miesiącu realizacji umowy co najmniej 2 naruszenia 
któregokolwiek z obowiązków, o których mowa w § 3 umowy.     

2. Jeżeli Wykonawca będzie realizował umowę w sposób wadliwy albo sprzeczny  
z umową Zamawiający wezwie Wykonawcę do zmiany sposobu jej wykonania i wyznaczy 
mu w tym celu dodatkowy termin, nie krótszy niż 7 dni, z zagrożeniem, że po 
bezskutecznym upływie tego terminu Zamawiający od umowy odstąpi i naliczy 
Wykonawcy karę umowną, o której mowa w § 9 ust. 1 pkt 5 umowy. 

3. Odstąpienie od umowy będzie miało skutek na przyszłość i będzie odnosiło się do części 
usług szkoleniowych niezrealizowanych do dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu. 
Świadczenia Stron zrealizowane do dnia dokonania odstąpienia nie podlegają zwrotowi. 

4. W przypadku dokonania odstąpienia od umowy z przyczyn, które dodatkowo stanowią 
podstawę do naliczenia kary umownej, o której mowa w § 9 ust. 1 pkt 2, Zamawiający 
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uprawniony jest do naliczenia wyłącznie jednej kary umownej. Zamawiający naliczy 
wówczas Wykonawcy karę umowną, która na dzień odstąpienia będzie przedstawiała 
wartość wyższą. 

 
§ 11 

1. Do bezpośrednich kontaktów z Wykonawcą podczas realizacji przedmiotu umowy, 
kontrolowania przebiegu prac objętych umową oraz zatwierdzania raportów 
miesięcznych Zamawiający wyznacza ……………………., telefon: ………………….., adres e-
mail:……………….... lub ……………………., telefon: ………………….., adres e-mail:……………….... 

2. Do kontaktów z Zamawiającym podczas realizacji przedmiotu umowy Wykonawca 
wyznacza ……………………., telefon: ………………….., adres e-mail:……………….... lub 
……………………., telefon: ………………….., adres e-mail:……………….... 

3. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1 i ust. 2 niniejszego paragrafu nie wymaga 
podpisania aneksu do umowy. Zmiana następuje poprzez pisemne oświadczenie złożone 
drugiej Stronie o dokonaniu zmiany i wskazaniu osoby lub osób powołanych do realizacji 
przedmiotu umowy. 

 
§ 12 

1. Wszystkie pisemne powiadomienia między Stronami będą kierowane na następujące 
adresy:  
1) Zamawiający:  Skarb Państwa Urząd Komunikacji Elektronicznej 

                                         ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa 
  telefon: 22 53 49 124, e-mail: szkolenia@uke.gov.pl 

2) Wykonawca:             ……………………………………………………… 
            ……………………………………………………… 
            ……………………………………………………… 

2. Wszelkie pisma i zawiadomienia związane z umową będą przez Strony bądź doręczane 
bezpośrednio do rąk drugiej Strony, bądź wysyłane listem poleconym. 

3. Strony dopuszczają możliwość wysyłania pism i zawiadomień kierowanych do drugiej 
Strony za pomocą poczty elektronicznej. W takim przypadku wymagane jest 
potwierdzenie prawidłowości transmisji pod numerem telefonu podanym w ust. 1 
niniejszego paragrafu, a następnie doręczenie pisma w sposób określony w ust. 2 
niniejszego paragrafu. 

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, za dzień otrzymania przez 
Stronę pisma uważa się dzień wysłania go za pomocą poczty elektronicznej. 

5. Do doręczania oświadczeń obejmujących ewentualne odstąpienie od umowy albo 
wypowiedzenie umowy, nie mają zastosowania postanowienia ust. 3 i 4 niniejszego 
paragrafu. 

6. Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania się o każdej zmianie danych 
wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu. W przypadku niezawiadomienia drugiej 
Strony o zmianie adresu, pismo przesłane na adres uprzednio wskazany, awizowane 
dwukrotnie, uznaje się za skutecznie doręczone. 

 
§ 13 

1. Wykonawca nie może powierzyć wykonania umowy osobie trzeciej bez zgody 
Zamawiającego, ani przenieść na nią swoich wierzytelności wynikających z umowy. 

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
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3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową ma ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. 

Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025, z późn. zm.). 
4. Zaistniałe spory między Stronami będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla 

siedziby Zamawiającego. 
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu  

dla każdej ze Stron. 
 
Załączniki: 

1) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Wykonawcy zamówienia; 
2) oferta Wykonawcy zamówienia. 

 
 

ZAMAWIAJĄCY:       WYKONAWCA: 
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