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SPECYFIKACJA   ISTOTNYCH   WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 
 

postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: 
 

Wykonanie usługi dydaktycznej na studiach podyplomowych „Wiedza i umiejętności to 
największy kapitał – studia podyplomowe dla pracowników przedsiębiorstw” – kierunek 
Zarządzanie biznesem turystycznym, realizowanych przez Uniwersytet Szczeciński w 
partnerstwie z COMBIDATA Poland sp. z o.o. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki, Poddziałanie 2.1.1. Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach – projekty 
konkursowe. 
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Rozdział  3: Projekt umowy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ROZDZIAŁ 1 

 
Informacje ogólne 

 
1. Wykonawca winien zapoznać się z całością niniejszej dokumentacji. 
1.1. Wszystkie formularze zawarte w niniejszej dokumentacji, a w szczególności formularz 

oferty, załączniki do rozdziału 1 zostaną wypełnione przez Wykonawcę ściśle według 
wskazówek. W przypadku, gdy jakakolwiek część dokumentów nie dotyczy Wykonawcy- 
wpisuje on „nie dotyczy”. 

2. Niniejszą dokumentację moŜna wykorzystać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem, nie naleŜy 
udostępniać jej osobom trzecim. 

3. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŜeniem oferty. 
4.   Nie dopuszcza  się składania ofert częściowych.  
5.   Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 

6.   Nie dopuszcza się składania ofert równowaŜnych. 

7.   Aukcja elektroniczna przy wyborze najkorzystniejszej oferty nie będzie stosowana. 

8.   Umowa ramowa – nie dotyczy.  
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INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW  
 

UNIWERSYTET SZCZECI ŃSKI 
al. PapieŜa Jana Pawła II Nr 22a 70-453 SZCZECIN 

 
 
Reprezentowany przez JM Rektora US prof. dra hab. Waldemara Tarczyńskiego działając  
w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych zaprasza do złoŜenia 
ofert w przetargu nieograniczonym: 

 
Wykonanie usługi dydaktycznej na studiach podyplomowych „Wiedza i umiejętności to 
największy kapitał – studia podyplomowe dla pracowników przedsiębiorstw” – kierunek 
Zarządzanie biznesem turystycznym, realizowanych przez Uniwersytet Szczeciński w 
partnerstwie z COMBIDATA Poland sp. z o.o. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki, Poddziałanie 2.1.1. Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach – projekty 
konkursowe. 

  
 

 
 
Zakres zadań Wykonawcy opisany został w Rozdziale 2 niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia. 
 
I. Opis sposobu przygotowania ofert 
 

1. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŜeniem oferty.  
2. Wykonawca zobowiązany jest do zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do 

przygotowania oferty oraz podpisania umowy.  
3. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złoŜone wraz z tłumaczeniami na język polski 

poświadczonymi przez  Wykonawcę.   
4. Wszystkie dokumenty wymagane przez Zamawiającego muszą być przedstawione w formie 

oryginału lub kserokopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę wraz z 
podaniem daty poświadczenia. Poświadczenie to musi znajdować się na kaŜdej zapisanej stronie 
dokumentu.  

5. Formularz oferty wraz ze stanowiącymi jego integralną część załącznikami powinny zostać 
wypełnione przez Wykonawcę według warunków i postanowień zawartych w Specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia.  

6. KaŜdy Wykonawca przedłoŜy tylko jedną ofertę, sam lub jako reprezentant spółki czy konsorcjum. 
Wykonawca, który przedłoŜy więcej niŜ jedną ofertę zostanie wyłączony z postępowania.  

7. Oferty będą oceniane według kryteriów określonych w pkt. VI Specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia, według zasad określonych w pkt. VII SIWZ. Wykonawcy przedstawią oferty zgodnie z 
wymaganiami SIWZ.  

8. Nie dopuszcza się składanie ofert równowaŜnych.  
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9. Formularz oferty oraz wszystkie załączniki zostaną podpisane przez upełnomocnionego 
przedstawiciela Wykonawcy. Pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, 
o ile nie wynika ono z ustawy albo z innych dokumentów załączonych do oferty. Pełnomocnictwo 
winno być przedłoŜone w formie oryginału lub kopii notarialnie  poświadczonej za zgodność z 
oryginałem. Dopuszczalne jest równieŜ dołączenie kopii pełnomocnictwa poświadczonej za 
zgodność z oryginałem przez mocodawcę.  

10. Wykonawca winien umieścić ofertę w dwóch zamkniętych kopertach. Koperta zewnętrzna winna 
być zaadresowana następująco:   

 
 

Uniwersytet Szczeciński 
al. PapieŜa Jana Pawła II nr 31 

70-453 Szczecin 
 

      „Oferta na wykonanie usługi dydaktycznej na studiach podyplomowych „Wiedza i 
umiejętności to największy kapitał – studia podyplomowe dla pracowników przedsiębiorstw” – 
kierunek Zarządzanie biznesem turystycznym, realizowanych przez Uniwersytet Szczeciński w 
partnerstwie z COMBIDATA Poland sp. z o.o. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki, Poddziałanie 2.1.1. Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach – projekty 
konkursowe”. 

 
 

PRZETARG  NIEOGRANICZONY 
Nie otwierać przed 24.09.2010 r. do godz. 11.30 

 
 
Koperta wewnętrzna poza oznakowaniem jak wyŜej powinna być opisana nazwą i adresem Wykonawcy. 

11. Wszystkie dokumenty dotyczące oferty powinny być napisane w języku polskim na maszynie do 
pisania, komputerze lub ręcznie długopisem albo nieścieralnym atramentem oraz podpisane przez 
upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. Oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane.  

1. Wszelkie miejsca, które wypełnia Wykonawca, a w których Wykonawca naniesie zmiany, muszą 
być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.  

2. Wykonawca moŜe wprowadzić zmiany lub wycofać złoŜoną ofertę przed upływem terminu do 
składania ofert, pod warunkiem, Ŝe Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu 
zmian lub wycofaniu oferty przed terminem składania ofert. 

2.1. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu zostanie przygotowane, opieczętowane 
i oznaczone zgodnie z postanowieniami pkt. 9. Wewnętrzna koperta będzie dodatkowo 
oznaczona słowem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. 

2.2. Wykonawca nie moŜe wycofać oferty ani wprowadzać jakichkolwiek zmian w treści oferty 
po upływie terminu do składania ofert. 

3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, kaŜdy 
z przedsiębiorców tworzących konsorcjum (spółkę cywilną) składa oddzielnie dokumenty 
wymienione w Rozdziale I - część III pkt. 1.1-1.2. W odniesieniu do pozostałych dokumentów, 
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego składają jeden lub kilka 
dokumentów tak, aby wspólnie udokumentować spełnianie warunków podmiotowych oraz 



 
 

 

Projekt „WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI TO NAJWIĘKSZY KAPITAŁ – STUDIA PODYPLOMOWE DLA PRACOWNIKÓW PRZEDSIĘBIORSTW” jest 
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Projekt jest realizowany przez Uniwersytet Szczeciński  w partnerstwie z COMBIDATA Poland sp. z o. o. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki, Poddziałanie 2.1.1. Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach – projekty konkursowe 

 

Uniwersytet Szczeciński 
www.us.szc.pl 

Adres do korespondencji: 
ul. Mickiewicza 64, 71-101 Szczecin 

COMBIDATA Poland Sp. z o. o.  
www.eduportal.pl 

Adres do korespondencji: 
ul. Podolska 21, 81-321 Gdynia 

 

 

dotyczących przedmiotu zamówienia. Wymagane oświadczenia naleŜy złoŜyć w sposób wyraźnie 
wskazujący, iŜ oświadczenie składają wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia publicznego. Nadto, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 
publicznego, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie 
poświadczonej kopii do oferty. Dopuszczalne jest równieŜ dołączenie kopii pełnomocnictwa 
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez mocodawcę.  

4.  Zamawiający informuje, iŜ zgodnie z art. 96 ust. 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych oferty, 
opinie biegłych, oświadczenia, informacja z zebrania, o którym mowa w art. 38 ust. 3, 
zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez Zamawiającego  
i Wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego stanowią załączniki do protokołu. 

4.1. Protokół wraz załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu 
wyboru najkorzystniejszej oferty lub uniewaŜnieniu postępowania, z tym, Ŝe oferty są jawne 
od chwili ich otwarcia.  

4.2. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeŜeli Wykonawca, nie później niŜ w terminie 
składania ofert zastrzegł, Ŝe nie mogą być one udostępniane. Wykonawca nie moŜe zastrzec 
informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4.  

4.3. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 
r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47 z dnia 8 czerwca 1993 r., poz. 211, z 
późn. zm.) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, 
technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość 
gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich 
poufności, tzn. składając ofertę zastrzegł, iŜ nie mogą być one udostępnione innym 
uczestnikom postępowania. 

5. Stosowne zastrzeŜenie Wykonawca winien złoŜyć na formularzu ofertowym lub odrębnym 
dokumencie. W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona na Ŝyczenie kaŜdego uczestnika 
postępowania. 

6. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeŜone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez 
Wykonawcę złoŜone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica 
przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty.  

7. Ujawnienie niezastrzeŜonej treści ofert dokonywane będzie wg poniŜszych zasad: 
• Wykonawca zobowiązany jest złoŜyć w siedzibie Zamawiającego pisemny wniosek o udostępnienie 

treści wskazanej oferty (ofert), 
• Zamawiający ustali, z uwzględnieniem złoŜonego w ofercie (ofertach) zastrzeŜenia o tajemnicy 

przedsiębiorstwa, zakres informacji, które mogą być Wykonawcy udostępnione, 
• po przeprowadzeniu powyŜszych czynności Zamawiający ustali miejsce i termin udostępnienia 

oferty (ofert), o czym poinformuje Wykonawcę w pisemnym zawiadomieniu. 
 
 
 
II.  Odrzucanie ofert 
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1. Oferta zostanie odrzucona, jeŜeli: 
• będzie sprzeczna z ustawą,  
• jej treść nie będzie odpowiadała treści SIWZ, z zastrzeŜeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 PZP 
• wykonawca w terminie 3 dni od daty otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie 

omyłek, o których mowa w art. 87 ust. 2  pkt 3 PZP 
• jej złoŜenie będzie stanowiło czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów ustawy o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 
• będzie zawierała raŜąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 
• zostanie złoŜona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego, 
• będzie zawierała błędy w obliczeniu ceny (np. nieprawidłowa stawka podatku VAT – 

UZP/ZO/0-542/03), 
• będzie niewaŜna na podstawie odrębnych przepisów, 

2. Oferty odrzucone nie będą poddane ocenie. 
 
 

III.  Dokumenty wymagane w ofercie 
 
Wykonawca załączy do oferty następujące dokumenty: 
1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 

zamawiający Ŝąda następujących dokumentów: 
 

1) Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego i spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 PZP 
(załącznik nr 2). 

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

JeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie 2, składa dokument lub dokumenty 
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające 
odpowiednio, Ŝe: 

a) Nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; 
Dokumenty, o których mowa w pkt a) powinny być wystawione nie wcześniej, niŜ 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert.  
JeŜeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania nie wystawia się dokumentów, o których mowa w pkt. a, zastępuje się je 
dokumentem zawierającym oświadczenie złoŜone przed notariuszem, właściwym organem 
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 
odpowiednio do miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania. Terminy, o których mowa w zdaniu poprzedzającym stosuje się.   
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2. Inne dokumenty 
 

2.1     Formularz ofertowy załącznik nr 1. 
2.2.    Wykaz osób załącznik nr 3. 
2.3.    W celu wykazania spełnienia warunków, o których mowa w art. 22 ustawy PZP: 
          - CV, 
          - dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w Rozdziale 2 

SIWZ. 
2.4. Formularz cen jednostkowych – załącznik nr 4 
 
Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie 
złoŜonych dokumentów wymaganych na podstawie przepisów ustawy PZP w tym zakresie, wg. 
formuły: „spełnia”, „nie spełnia”. 
 
 
 
IV.  Wykluczenie z postępowania. 
 
Wykluczenie wykonawców  z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nastąpi zgodnie z 
ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych. 
 
  

V.  Termin realizacji zamówienia. 
 
Wymagany termin realizacji niniejszego zamówienia: w okresie od 01.10.2010 r. do 30.09.2011 r. 
 
 
VI. Kryteria oceny ofert 
 
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich 
wagami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnianie kryteriów: 
 
1.   Cena całkowita - 100 %   
 
 
 

VII.  Sposób oceny ofert według przyjętych kryteriów 
 
Kryterium 1   będzie obliczone za pomocą następującego wzoru: 
   
C  = [(Cn : Cb) x 100 %] x 100 
 
gdzie: 
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Cn -    cena całkowita najniŜsza  
Cb -   cena całkowita wynikająca z oferty badanej  
 

Maksymalną ilość punktów w obrębie kryterium otrzyma oferta z najniŜszą ceną. Obliczenia 
dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku 
 

 
1. W wyniku komisyjnej analizy i oceny otrzymanych ofert, stosując kryteria ustawowe i określone 

w SIWZ dokonany zostanie wybór najkorzystniejszej oferty.  
2. W toku dokonywania oceny złoŜonych ofert Zamawiający, zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy, moŜe 

Ŝądać udzielenia przez oferentów wyjaśnień dotyczących treści złoŜonych przez nich ofert.  
3. Zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy Zamawiający poprawi w treści oferty oczywiste omyłki pisarskie, 

oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 
poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian 
w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.  

 
 

VIII.  Opis sposobu obliczenia ceny oferty 
1. Wykonawca określi cenę całkowitą zadania na formularzu oferty oraz ceny jednostkowe (za 

godzinę) i inne, wykorzystując do tego  formularz cen jednostkowych.  
2. Cena oferty będzie obejmować całkowity koszt wykonania zamówienia, wszelkie ewentualne 

koszty towarzyszące wykonaniu zamówienia oraz wszelkie inne ewentualne obciąŜenia, w 
szczególności podatek VAT, zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych czy składkę na 
ubezpieczenia społeczne i zdrowotne płacone przez pracodawcę (w całości). 

3. Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę są wiąŜące i zostaną wprowadzone do umowy 
4. Wszystkie elementy oferty powinny zawierać w sobie ewentualne upusty stosowane przez      

Wykonawcę, tzn. muszą być one wkalkulowane w cenę oferty. 
5. Wykonawcy zagraniczni, tj. posiadający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium   RP 

określą cenę netto (bez VAT) dla zadania na formularzu oferty. Zamawiający dokona 
odpowiedniego przeliczenia ceny oferty celem dokonania prawidłowej oceny. 

 
UWAGA: 
Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w walucie PLN. 
 
 

IX.  Termin związania ofertą 
Okres związania wykonawców złoŜoną ofertą wynosi 60 dni licząc od upływu terminu składania ofert.  
 

X. Składanie i otwarcie ofert 
 
1. Oferty naleŜy składać w siedzibie Zamawiającego: budynek administracyjny US, Sekcja Zamówień 

Publicznych, pok. nr 009, Szczecin, al. PapieŜa Jana Pawła II nr 31. 
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2. Termin składania ofert upływa dnia 24.09.2010 r. o godz. 11.00. Oferty otrzymane przez 
Zamawiającego po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania, po upływie terminu 
przewidzianego na wniesienie odwołania. 

3. Oferty zostaną otwarte w tym samym dniu o godz. 11.30: Sekcja Zamówień Publicznych, budynek 
administracyjny US, Szczecin, al. PapieŜa Jana Pawła II nr 31, pok. nr 010.   

 
XI.  Informacje o trybie otwarcia i oceny ofert    
 
Oceny ofert dokona Komisja przetargowa. 

1. Podczas otwarcia ofert Przewodniczący Komisji lub Sekretarz ogłosi: 
• Imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) wykonawców 
• ceny ofert  
• termin wykonania zamówienia  
• warunki płatności zawarte w ofercie 

2. Otwarcie ofert jest jawne. 
3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia.  
4. W toku badania i oceny złoŜonych ofert Zamawiający moŜe Ŝądać udzielenia przez Wykonawców 

wyjaśnień dotyczących treści złoŜonych przez nich ofert jak równieŜ dokumentów potwierdzających 
prawdziwość danych zawartych w ofercie. 

5. Zamawiający dokona badania ofert. JeŜeli okaŜe się, Ŝe nie złoŜono Ŝadnej oferty niepodlegającej 
odrzuceniu, postępowanie zostanie uniewaŜnione. 

6. W toku dokonywania oceny złoŜonych ofert Zamawiający, zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy, moŜe 
Ŝądać udzielenia przez wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złoŜonych przez nich ofert.  

7. Zamawiający przyzna zamówienie wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w 
ustawie i niniejszej specyfikacji oraz została uznana za najkorzystniejszą.  

8. Wybrany wykonawca zostanie powiadomiony o decyzji Zamawiającego oraz określony będzie 
termin zawarcia umowy.  

9. O wyborze oferty najkorzystniejszej zostaną powiadomieni pisemnie wszyscy wykonawcy, którzy 
złoŜyli oferty w niniejszym postępowaniu. 

10. Wyniki przetargu zostaną niezwłocznie wywieszone w siedzibie Zamawiającego oraz na jego stronie 
internetowej. 

 
 

XII.  Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących dokumentacji 
1. KaŜdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o udzielenie wyjaśnień 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający jest zobowiązany udzielić 
wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niŜ na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, 
pod warunkiem, Ŝe wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później 
niŜ do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. JeŜeli 
wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku lub dotyczy 
udzielonych wyjaśnień, Zamawiający moŜe udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez 
rozpoznania. PrzedłuŜenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania 
wniosku. 
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2. Pytania Wykonawców powinny być formułowane na piśmie i składane na adres Zamawiającego: 
Uniwersytet Szczeciński, Sekcja Zamówień Publicznych, al. PapieŜa Jana Pawła II nr 31, 
70-453 Szczecin. 

3. Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia i pytania składane przez Zamawiającego i Wykonawców 
wymagają formy pisemnej.  

4. Oświadczenia lub zawiadomienia przekazane za pomocą faksu uwaŜa się za złoŜone w terminie, 
jeŜeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona 
na piśmie przez przekazującego. Zamawiający podaje numer faksu do kontaktów: 91 444 10 65. 

5. Zamawiający udzieli odpowiedzi pisemnej zainteresowanemu Wykonawcy. Odpowiedzi będą 
zamieszczane ponadto na stronie internetowej Zamawiającego.  

6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed terminem składania ofert, Zamawiający moŜe 
w kaŜdym czasie zmienić treść dokumentów składających się na SIWZ. KaŜda wprowadzona 
zmiana do SIWZ staje się częścią składową dokumentacji postępowania. O kaŜdej ewentualnej 
zmianie Zamawiający powiadomi niezwłocznie wszystkich uczestników postępowania i zmiana 
ta jest dla nich wiąŜąca. Zmiany będą zamieszczane na stronie internetowej Zamawiającego. 

7. W przypadku, gdy zmiana treści SIWZ powodować będzie konieczność modyfikacji lub 
uzupełnienia ofert wymagającą dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian w ofertach, 
Zamawiający przedłuŜy termin składania ofert. W takim przypadku wszelkie prawa i 
zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą 
podlegały nowemu terminowi.  

8. W przypadku, gdy zmiana treści SIWZ powodować będzie konieczność dokonania zmian w 
treści ogłoszenia o zamówieniu opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych, 
Zamawiający przedłuŜy termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w 
ofertach, o ile okaŜe się to konieczne. 

9. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców. 
10. Uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami są: 

- w sprawach formalnych: 
mgr Wojciech Bereszko Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych      tel. (091) 4441151  
- w sprawach merytorycznych: 
mgr Andrzej Łuc         –            Kierownik Działu Projektów Europejskich tel. (091)4441019 
 
 

11. Środki odwoławcze 
W prowadzonym postępowaniu przysługują  środki ochrony prawnej przewidziane w art. 179-198 
ustawy PZP. 
 
 
 
XV. Ustalenia końcowe 
 
1. Z tytułu odrzucenia oferty wykonawcom nie przysługuje roszczenie przeciwko Zamawiającemu.  
2. Oferty po dokonaniu wyboru nie będą zwracane wykonawcom.  
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3. Zamawiający informuje, iŜ zmiana istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy jest zakazana, za wyjątkiem sytuacji, 
gdy zmiana jest dla Zamawiającego korzystna. 

4. W sprawach nie ujętych w niniejszej specyfikacji będzie stosowana Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 
r. Prawo Zamówień Publicznych. 

5. Zamawiający przewiduje moŜliwość udzielenia zamówień uzupełniających. 
 
 
 

                                                                    ROZDZIAŁ  2 
                                             OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiot zamówienia obejmuje swoim zakresem zajęcia dydaktyczne, tj. 210 godzin 
dydaktycznych1, w tym 95 godzin wykładów i 115 godzin ćwiczeń.  Przewidziane do realizacji  
w terminie od 1 października 2010r. do 30 września 2011r. Zajęcia realizowane są w trybie 
weekendowym, tj. w piątek, sobotę i niedzielę. 

 
1. Przedmiot zamówienia wykonywany winien być zgodnie z wymogami dla poszczególnych 

zadań. Poszczególne zadania realizuje zespół co najmniej 10 osób. 
 

2. Osoby wskazane przez wykonawcę do wykonania zamówienia musza posiadać niŜej 
wymienione kwalifikacje i umiejętności: 

  
Zadanie 1 – zespół osób, w skład którego wchodzić mają co najmniej 7 osób ze stopniem naukowym 

nie niŜszym niŜ doktora z zakresu nauk ekonomicznych, w tym przynajmniej 1 osoba ze 
stopniem naukowym nie niŜszym niŜ doktora habilitowanego z zakresu nauk ekonomicznych. 
/naleŜy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnienie warunku/; 50 % osób wchodzących w 
skład zespołu, które mają przeprowadzić co najmniej 130 godzin zajęć dydaktycznych, 
legitymuje się co najmniej 20 artykułami naukowymi /naleŜy dołączyć spis publikacji/ oraz 
doświadczeniem 100 godzin z przeprowadzonych zajęć dydaktycznych z zakresu treści 
programowych przedmiotu zamówienia, o który się ubiega, /naleŜy dołączyć dokumenty 
potwierdzające spełnienie warunku/. 

 
4. Miejsce realizacji 
 

Zajęcia będą odbywać się w budynku Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu 
Szczecińskiego, ul Cukrowa 8 w Szczecinie oraz z przyczyn obiektywnych w innych lokalizacjach na 
terenie miasta Szczecin. 

 
5. Czas realizacji 

 
1 października 2010r. – 30 września 2011r. 

                                                           
1 Godzina dydaktyczna odpowiada 45 min. 
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6. Zadania przewidziane do wykonania w ramach zamówienia 

 
Zadanie 1 
 
1) Przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w wymiarze 12 godzin wykładów i 12 godzin ćwiczeń z 

przedmiotu: Rynek usług turystycznych w ustalonych terminach zjazdów  
2) Przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w wymiarze 9 godzin wykładów i 9 godzin ćwiczeń 

z przedmiotu: Obsługa ruchu turystycznego w ustalonych terminach zjazdów  
3) Przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w wymiarze 12 godzin wykładów i 12 godzin ćwiczeń 

z przedmiotu: Marketing usług turystycznych (marketing przedsiębiorstw turystycznych, badania 
marketingowe) w ustalonych terminach zjazdów  

4) Przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w wymiarze 5 godzin wykładów i 10 godzin ćwiczeń 
z przedmiotu: Zarządzanie projektami w ustalonych terminach zjazdów  

5) Przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w wymiarze 9 godzin wykładów i 9 godzin ćwiczeń 
z przedmiotu: Zarządzanie hotelem w ustalonych terminach zjazdów  

6) Przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w wymiarze 9 godzin wykładów i 9 godzin ćwiczeń 
z przedmiotu: Zarządzanie biurem podróŜy w ustalonych terminach zjazdów  

7) Przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w wymiarze 12 godzin wykładów i 24 godzin ćwiczeń 
z przedmiotu: Problemy zarządzania przedsiębiorstwem turystycznym (zarządzanie kadrami, 
zarządzanie finansami, zarządzanie jakością) w ustalonych terminach zjazdów  

8) Przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w wymiarze 3 godzin wykładów i 9 godzin ćwiczeń 
z przedmiotu: E-turystyka w ustalonych terminach zjazdów  

9) Przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w wymiarze 3 godzin wykładów i 9 godzin ćwiczeń 
z przedmiotu: Biznes plan w przedsiębiorstwie turystycznym w ustalonych terminach zjazdów  

10) Przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w wymiarze 12 godzin wykładów z przedmiotu: 
Negocjacje w ustalonych terminach zjazdów  

11) Przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w wymiarze 9 godzin wykładów z przedmiotu: 
Partnerstwo i przywództwo w sektorze turystycznym w ustalonych terminach zjazdów  

12) Przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w wymiarze 12 godzin ćwiczeń z przedmiotu: Zajęcia 
warsztatowe (turystyka biznesowa, turystyka wiejska, turystyka uzdrowiskowa, turystyka 
morska) w ustalonych terminach zjazdów  

13) Sprawdzanie obecności studentów na zajęciach na dostarczonych listach obecności 
14) Stwierdzanie obecności określonej liczby studentów własnoręcznym podpisem na liście 

obecności 
15) Przekazywanie prawidłowo wypełnionych list obecności do sekretariatu studiów po kaŜdym 

zjeździe 
16) Przeprowadzanie końcowego zaliczenia przedmiotu zgodnie z regulaminem i planem studiów. 

Przedmioty kończą się zaliczeniem z oceną lub egzaminem. Wypełnienie odpowiednio protokołu 
zaliczeń z oceną i protokołu egzaminu. 

 
6. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunku: 
1) CV 
2) Dokumenty potwierdzające uzyskanie tytułu naukowego, stopnia naukowego lub tytułu magistra 
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3) Dokumenty potwierdzające realizację zajęć dydaktycznych z zakresu treści programowych 
przedmiotu zamówienia 

4) Spis publikacji – artykuły naukowe 
 
 

 
 
                                                              ROZDZIAŁ  3 
                                        PROJEKT UMOWA ZLECENIE 

     na prowadzenie zajęć dydaktycznych nr ………… 
                            zawarta w Szczecinie w dniu ..................................... pomiędzy: 
 

Uniwersytetem Szczecińskim z siedzibą w Szczecinie, al. PapieŜa Jana Pawła II 22 a, 70 – 
453  Szczecin, reprezentowanym przez: 

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

zwanym dalej „Zamawiającym”, 
a …………………….....………………........................ zam. w 
…………………………………………… 
przy ul. ………………………….................................................., PESEL 
…............................................... 
NIP ………………………………… 
zwanym (ą) dalej „Wykonawcą”.  
 
W wyniku przeprowadzenia na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień 
Publicznych postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (………..) w trybie 
przetargu nieograniczonego, została zawarta umowa następującej treści: 

§ 1 
 

Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do Wykonania usługi dydaktycznej na 
studiach podyplomowych „Wiedza i umiejętności to największy kapitał – studia podyplomowe 
dla pracowników przedsiębiorstw” – kierunek Zarz ądzanie biznesem turystycznym, 
realizowanych przez Uniwersytet Szczeciński w partnerstwie z COMBIDATA Poland sp. z o.o. 
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 2.1.1. Rozwój kapitału 
ludzkiego w przedsiębiorstwach – projekty konkursowe, tj:  

a) zajęć dydaktycznych w ramach …………….………………………………… 
realizowanych …………………………………. z przedmiotu „………………….. „ w 
wymiarze ………….. godz. i według stawki ……………PLN / godz. Maksymalne 
wynagrodzenie wynosi zł. 
………………(słownie:………………………………………………………….................
................................) 

b) innych zajęć / czynności związanych z dydaktyką: 
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• przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w ustalonych przez Zamawiającego terminach, 
zgodnie z planem zajęć. Zajęcia będą realizowane w formie wykładów, ćwiczeń, 
warsztatów i zajęć laboratoryjnych, 

• przygotowanie się do przeprowadzenia zajęć, z uwzględnieniem niezbędnych pomocy 
dydaktycznych, a takŜe zgłoszenie pracownikowi ds. logistyki szczegółowych potrzeb w 
tym zakresie, 

• prowadzenie dokumentacji realizowanych zajęć; weryfikacja obecności uczniów na 
zajęciach i szczególna dbałość o poprawne wypełnienie, podpisanie i przekazanie 
właściwym pracownikom obsługi projektu  list obecności, 

• współpraca z ekspertem metodycznym, a w szczególności zgłaszanie uwag i propozycji 
dotyczących prowadzonych zajęć. 

• materiały związane z realizacją zamówienia powinny uwzględniać zasady i wytyczne 
określone dla tego typu materiałów przez POKL. 

2. Ogółem, z tytułu prowadzenia zajęć określonych w ust. 1, maksymalne wynagrodzenie 
wynosi……………zł, 
(słownie:………………………...………………….………………………………...................
........). 

3. Warunkiem realizacji niniejszej umowy i wypłaty wynagrodzenia, o których mowa w ust. 2 
jest faktyczne uruchomienie edycji studiów podyplomowych, o których mowa w ust. 1. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia wartości niniejszej umowy do 
nakładów faktycznie poniesionych, a Wykonawca oświadcza, iŜ nie będzie z tego tytułu 
dochodził Ŝadnych roszczeń.  

5. Miejsce realizacji: Zajęcia będą odbywać się w budynku Wydziału Zarządzania i Ekonomiki 
Usług Uniwersytetu Szczecińskiego, ul Cukrowa 8 w Szczecinie oraz z przyczyn 
obiektywnych w innych lokalizacjach na terenie miasta Szczecin. 

6. Wierzytelności wynikające z realizacji niniejszej umowy nie mogą być zbywane przez 
Wykonawcę bez zgody Zamawiającego wyraŜonej na piśmie. 

 
§ 2 

 
1. Zajęcia oraz czynności będące przedmiotem umowy będą wykonywane przez Wykonawcę 

osobiście. NaleŜyte wykonanie przedmiotu niniejszej umowy zatwierdzane będzie przez 
Koordynatora/Kierownika Projektu,………………….. oraz Głównego Specjalistę ds. 
Obsługi Toku Studiów ……………………... 

2. Przy wykonywaniu przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest dostosować się do 
wymagań przepisów obowiązujących pracowników dydaktycznych szkół wyŜszych 
podległych ministrowi do spraw szkolnictwa wyŜszego, przy czym oświadcza, Ŝe przepisy te 
są mu znane. 

 
§ 3 

 
1. Umowa zawarta w ramach projektu „Wiedza i Umiejętności to największy kapitał - studia 

podyplomowe dla pracowników przedsiębiorstw” realizowanego na postawie umowy nr 
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……………………………. zawartej dnia …………………pomiędzy 
……………………………. a …………………………...  

2. Projekt określony w pkt. 1 jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego. 

3. Wykonawca oświadcza, iŜ został poinformowany o fakcie współfinansowania projektu ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 
§ 4 

 
Wykonawca nie moŜe powierzyć prowadzenia zajęć osobie trzeciej. 

 
§ 5 

 
1. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za wykonane zajęcia, objęte wnioskiem stanowiącym 

załącznik do niniejszej umowy, liczone według stawki podanej w § 1 niniejszej umowy. 
Podstawę wypłaty wynagrodzenia stanowi zatwierdzony rachunek wraz ze sprawozdaniem z 
wykonania zajęć. 

2. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie*: 
a)    raz w semestrze, po zakończeniu oraz rozliczeniu zajęć przez jednostkę organizacyjną, 

3. Zapłata wynagrodzenia zostanie dokonana przelewem na rachunek Wykonawcy nr: 
..................................................................................................................................... 

4. Wykonawca obowiązany jest złoŜyć prawidłowo sporządzone sprawozdanie z wykonania 
zajęć oraz rachunek w terminie 5 dni po zakończeniu zlecenia w Dziale Projektów 
Europejskich. 

5. JeŜeli niezłoŜenie sprawozdania lub rachunku w terminie spowoduje niedotrzymanie przez 
Zamawiającego warunków rozliczeń tej umowy zagroŜonych sankcjami finansowymi – 
wysokością tych sankcji moŜe być obciąŜony Wykonawca. 

6. Wynagrodzenie płatne będzie w terminie 30 dni od dnia przedstawienia zatwierdzonego 
rachunku w Dziale Projektów Europejskich. Rachunek musi być właściwie podpisany i 
wystawiony na: Uniwersytet Szczeciński, al. PapieŜa Jana Pawła II Nr 22a, 70-453 Szczecin.  

7. Za datę zapłaty uwaŜa się dzień obciąŜenia rachunku Zamawiającego. 
8. Warunkiem wypłaty wynagrodzenia jest posiadanie przez Zamawiającego środków 

pienięŜnych na rachunku bankowym, przekazanych przez Instytucję Pośredniczącą. 
 
 

    § 6 
1. Jeśli Wykonawca będzie wykonywać przedmiot umowy poza Szczecinem, wówczas oprócz 

wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 umowy Zamawiający dokona na rzecz Wykonawcy 
zwrotu kosztów poniesionych przez Wykonawcę w związku z podróŜą do miejsca 
wykonania umowy. 

2. Zwrot kosztów związanych z podróŜą odbywał się będzie na zasadach określonych 
przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. 
w sprawie wysokości oraz warunków ustalania naleŜności przysługujących pracownikowi 
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zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budŜetowej z tytułu 
podróŜy słuŜbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1990 ze zm.). 

 
§ 7 

1. W przypadku odbywania podróŜy samochodem osobowym, motocyklem, motorowerem nie 
będącym własnością Zamawiającego strony zgodnie ustalają, iŜ stawka za 1 km przebiegu 
wynosić będzie …….. stawki określonej w rozporządzeniu Ministra Transportu  z dnia 23 
października 2007r. w sprawie warunków ustalania oraz dokonywania zwrotu kosztów uŜywania 
do celów słuŜbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów nie będących 
własnością pracodawcy ( Dz. U. Nr 210, poz. 1462) a odległość do miejsca wykonania umowy 
wynosi ………. km. 
Inne ustalenia stron: …………………………………………………………………………… 

2. W przypadku odbywania podróŜy innym środkiem transportu zwrot kosztów przejazdu 
obejmuje cenę biletu z uwzględnieniem przysługującej ulgi. 

 
§ 8 

1. Zwrot kosztów podróŜy będzie dokonywany po kaŜdorazowym zrealizowaniu przez 
Wykonawcę przedmiotu umowy/części przedmiotu umowy* poza Szczecinem. 

2. Zwrot kosztów podróŜy dokonywany będzie na podstawie zweryfikowanego przez 
Zamawiającego dokumentu wskazującego na rodzaj i wysokość poniesionych kosztów oraz 
Oświadczenia Wykonawcy dotyczącego poniesionych kosztów stanowiącego Załącznik do 
umowy, a nadto w razie konieczności, po przedłoŜeniu dokumentów potwierdzających ich 
poniesienie. 

 
§ 9 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy w przypadku jej niewykonywania 
bądź nienaleŜytego wykonywania przez Wykonawcę. W takiej sytuacji Zamawiający wzywa 
Wykonawcę do wykonywania bądź jej naleŜytego wykonywania, wyznaczając Wykonawcy 
odpowiedni termin z zagroŜeniem, Ŝe po bezskutecznym upływie terminu umowę rozwiąŜe 
bez wypowiedzenia.  

2. Zamawiający moŜe rozwiązać umowę w ciągu 30 dni od bezskutecznego upływu 
wyznaczonego Wykonawcy terminu. 

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie leŜy 
w interesie publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
Zamawiający moŜe odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach. 

4. W przypadku rozwiązania umowy lub odstąpienia od umowy, o jakim mowa w ust. 1, 2 
Wykonawca moŜe Ŝądać wynagrodzenia jedynie za część umowy wykonaną do daty 
odstąpienia lub rozwiązania, bez prawa dochodzenia odszkodowania z tego tytułu. 

§ 10 
1.  Wykonawca zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji związanej z realizowaną 

umową w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo w terminie do dnia 31 
grudnia 2020 r.  
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2. W przypadku zmiany adresu archiwizacji dokumentów przed terminem, o którym mowa w ust. 
1, Wykonawca zobowiązuje się poinformować Zamawiającego o miejscu archiwizacji 
dokumentów związanych z zamówieniem. Informacja ta jest wymagana w przypadku zmiany 
adresu archiwizacji dokumentów. 

3. W przypadku konieczności przedłuŜenia terminu, o którym mowa w ust. 1, Zamawiający 
powiadomi o tym pisemnie Wykonawcę przed upływem tego terminu. 

4. Mając na uwadze, Ŝe zadania objęte niniejszą umową realizowane będą w ramach projektu 
współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny, Wykonawca oświadcza, Ŝe zapewni 
w okresie od daty zawarcia niniejszej umowy do dnia 31 grudnia 2020 roku prawo wglądu 
Zamawiającego oraz wszelkim instytucjom przeprowadzającym kontrolę realizowanego 
projektu, we wszystkie dokumenty, w tym finansowe, przechowywane w kaŜdej formie a 
związane z wykonywanym zadaniem będącym przedmiotem niniejszej umowy. 

   
§ 11 

Wykonawca, którego sytuacja prawna związana z zawarciem umowy powoduje powstanie 
obowiązku ubezpieczenia społecznego, upowaŜnia Zamawiającego do pomniejszenia kwoty 
naleŜnego wynagrodzenia przy jego wypłacie o kwotę składki ZUS, jaką zobowiązany jest płacić 
jako Wykonawca na rzecz ZUS. 

 
§ 12 

1. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaŜności. 
2. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1 PZP jest niedopuszczalna.  
3. Spory mogące wyniknąć w związku z wykonywaniem niniejszej umowy rozstrzygane będą 

przez Sąd  Powszechny  w Szczecinie. 
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 
5. Umowa niniejsza została sporządzona w 3 (trzech) jednobrzmiących egzemplarzach: 2 (dwa) dla 

Zamawiającego oraz 1 (jeden) dla Wykonawcy. 
 
…………………………… 
/Sekcja Zamówień Publicznych/ 
 
                           Specyfikację istotnych warunków zamówienia zatwierdzam 

 
 
Szczecin, ...................                                                              ......................................... 
                /Zamawiający/ 


