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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  prowadzonym  w  trybie  przetargu 
nieograniczonego  o  wartości  mniejszej  niż  kwota  określona  w  przepisach  wydanych  na 
podstawie art. 11 ust. 8 dla dostaw lub usług, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 
2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź.  
zmianami) na:

Promocja projektu o nazwie „Międzynarodowy Festiwal Teatrów Tańca SCENA 
OTWARTA w Tarnowie”



                                      
1. Zamawiający:
Nazwa: Mościckie Centrum Kultury w Tarnowie Mościcach, ul. Traugutta 1, 33-101 Tarnów, tel. 
14 633 46 00; fax 14 633 10 52.

2. Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  prowadzone  jest  w  trybie  przetargu 
nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwota określona w przepisach wydanych na podstawie art. 
11 ust.  8  dla  dostaw lub usług,  zgodnie  z  przepisami  ustawy z  dnia  29 stycznia  2004r.  –  Prawo 
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zmianami) zwanej  
dalej „ustawą”.

3. Przedmiot zamówienia:

A. Nazwa i kod wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
79342200-5 Usługi w zakresie promocji
92220000-9 Usługi telewizyjne
79970000-4 Usługi publikacji
72400000-4 Usługi internetowe
79800000-2 Usługi drukowania i powiązane

B.  Przedmiotem  zamówienia  jest  usługa  polegająca  na  promocji  projektu  o  nazwie 
„Międzynarodowy Festiwal Teatrów Tańca SCENA OTWARTA w Tarnowie”:

Zamówienie zostało podzielone na 3 części (zadania).

Część nr 1 – Promocja w różnych mediach i reklama ambientowa.
Część nr 2 – Poligrafia.
Część nr 3 – Outdoor i usługi plakatowania.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 4 do SIWZ.

Uwaga: Zamawiający dopuszcza oferowane przez Wykonawców towary, których wymiary 
różnią się o +/- 5% od wymiarów wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia. 

Zastrzega  się,  iż  przy  odbiorze  przedmiotu  zamówienia  Zamawiający  będzie  dokładnie 
sprawdzał zgodność dostarczanych przez Wykonawcę towarów z opisem przedstawionym w 
SIWZ.  Jakiekolwiek  niezgodności  pomiędzy  zamawianym  przez  Zamawiającego  a 
dostarczonym  przez  Wykonawcę  towarem  spowodują  odmowę  przyjęcia  towaru. 
Jednocześnie  termin  wykonania  zamówienia,  czyli  dostawy towarów zgodnych  z  opisem 
zawartym w SIWZ nie zostanie przedłużony.

4. Termin realizacji zamówienia: 
zgodnie z opisem każdego z zadań,  nie  później  niż do dnia  16 października 2011r. (data końca 
realizacji ostatniego z zadań)

5. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami i sposób porozumiewania się 

5.1. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest: 
      - Pan Stanisław Bączek, Mościckie Centrum Kultury, Tarnów, ul. Traugutta 1, tel. 14 633 46 21 
5.2. Oświadczenia,  wnioski,  zawiadomienia  oraz  informacje,  Zamawiający  oraz  Wykonawcy 

przekazują pisemnie, faksem lub mailem (nr faksu Zamawiającego 14 633 10 52, adres e-mail:  



sekretariat@mck.tarnow.pl).  Zamawiający  posługując  się  formą  faksu  lub  maila  wymaga 
niezwłocznego potwierdzania przez Wykonawców faktu otrzymania pism. 

5.3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie  treści  Specyfikacji  Istotnych 
Warunków Zamówienia (art. 38 ust. 1 ustawy).

5.4. Zamawiający obowiązany jest udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni 
przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ 
wpłynął  do  Zamawiającego  nie  później  niż  do  końca  dnia,  w  którym  upływa  połowa 
wyznaczonego terminu składania ofert, z zastrzeżeniem art. 38 ust. 1a ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 

5.5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał 
SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza je na stronie internetowej.

5.6.  W  uzasadnionych  przypadkach  Zamawiający  może  przed  upływem  terminu  składania     
ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę przekazuje 
niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację, oraz zamieszcza  na 
stronie internetowej.

5.7.   Jeżeli  w  wyniku  zmiany  treści  SIWZ  nie  prowadzącej  do  zmiany  treści  ogłoszenia  
o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający 
przedłuża termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ 
oraz zamieści taką informację na stronie internetowej.

5.8. W  przypadku  gdy  zmiana  treści  SIWZ  nie  powoduje  konieczności  zmian  w  ofertach, 
Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.

5.9. W  przypadku  dokonywania  zmiany  ogłoszenia  Zamawiający  zamieści  ogłoszenie
o  zmianie  ogłoszenia  w  Biuletynie  Zamówień  Publicznych  oraz  niezwłocznie  zamieści 
informację o zmianach w swojej siedzibie i na stronie internetowej. 

5.10.  Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców.

6. Termin związania ofertą: 
30 dni – rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania 
tych warunków:
 
7.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w 

art. 22 ust. 1 ustawy dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku. Ocena spełniania warunku odbędzie się 
na podstawie oświadczenia (pkt 8.1. lit. a SIWZ),

b) posiadania wiedzy i doświadczenia,
Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku. Ocena spełniania warunku odbędzie się 
na podstawie oświadczenia (pkt 8.1. lit. a SIWZ),

c) dysponowania odpowiednim  potencjałem  technicznym  oraz  osobami  zdolnymi  do 
wykonania zamówienia.
Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku. Ocena spełniania warunku odbędzie się 
na podstawie oświadczenia (pkt 8.1. lit. a SIWZ),

 d) sytuacji ekonomicznej i finansowej,
Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku Ocena spełniania warunku odbędzie się na 
podstawie oświadczenia (pkt 8.1. lit. a SIWZ).

Wykonawca  może  polegać  na  wiedzy  i  doświadczeniu,  potencjale  technicznym,  osobach 
zdolnych  do  wykonania  zamówienia  lub  zdolnościach  finansowych  innych  podmiotów. 
Wykonawca  w  takiej  sytuacji  zobowiązany  jest  udowodnić  Zamawiającemu,  iż  będzie 
dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w 
tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji  niezbędnych 
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

 7.2.  O  udzielenie  zamówienia  mogą  się  ubiegać  wykonawcy,  którzy  wykażą  brak  podstaw  do 
wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy oraz nie  
podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 ustawy.



Zamawiający  dokona  oceny  spełniania  warunku  na  podstawie  analizy  treści  dokumentów  
i oświadczeń pkt 8  SIWZ.

7.3.  Ocena spełnienia warunków określonych wyżej  zostanie dokonana wg formuły ”spełnia -  nie 
spełnia”.  Niespełnienie chociaż jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem wykonawców 
z postępowania i odrzuceniem oferty. 

8.  Informacja  o  oświadczeniach  i  dokumentach,  jakie  mają  dostarczyć  Wykonawcy  
w celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu:

8 1. W celu wykazania spełnienia warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień  
publicznych Wykonawca  przedkłada następujące oświadczenia :

a. oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - wg załącznika nr 2 do SIWZ.

8.2.  W  celu  wykazania  braku  podstaw  do  wykluczenia  z  powodu  niespełnienia  warunków,  
o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 
ust. 2 ustawy Wykonawca przedkłada następujące oświadczenia i dokumenty:

a.  oświadczenie  o  braku  podstaw  do  wykluczenia  z  powodu  nie  spełnienia  warunków,  
o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy -  według załącznika nr 3 do SIWZ.

b.  aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu  
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień  
publicznych, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
Osoby fizyczne składają oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień 
publicznych.

c. oświadczenia określonego w pkt.8.1.lit.a.

8.3. Dokumenty, o których mowa w pkt 8.2 lit. a i b mogą być przedstawione w formie oryginału lub 
kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 

8.4. Jeżeli  Wykonawca  ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania  poza  terytorium  Rzeczypospolitej 
Polskiej,  zamiast  dokumentu,  o  którym  mowa  w pkt.  8.2  lit.b,  składa  dokument  lub  dokumenty, 
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania (wystawione nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert), potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego 
likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości.

     8.5. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania,  nie  wydaje  się  dokumentów,  o  których  mowa  wyżej  zastępuje  się  je  dokumentem 
zawierającym  oświadczenie  złożone  przed  notariuszem,  właściwym  organem  sądowym, 
administracyjnym  albo  organem  samorządu  zawodowego  lub  gospodarczego  odpowiednio  kraju 
pochodzenia  osoby  lub  kraju,  w  którym  Wykonawca  ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania 
(wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert). 

8.6. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

8.7. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia:
a) Wykonawcy  ubiegający  się  wspólnie  o  udzielenie  zamówienia  ustanawiają  pełnomocnika  do 

reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy 
w sprawie zamówienia publicznego.

b) Wykonawcy składający wspólną ofertę ponoszą odpowiedzialność solidarnie.
c) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem.
d) Wykonawcy występujący wspólnie w formie „konsorcjum” składają jedną ofertę, przy 

czym wymagane dokumenty wskazane w pkt. 8.2 ppkt b SIWZ składa każdy z Wykonawców.
e) Oświadczenia,  o  których  mowa  pkt.  8.1  ppkt  a  oraz  pkt.  8.2  ppkt  a  powinny  być  złożone  

i podpisane przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do jego reprezentowania.



9. Opis sposobu przygotowania oferty.

9.1. Ofertę należy sporządzić i przedłożyć Zamawiającemu w jednym egzemplarzu w języku polskim. 
Oferta musi zawierać:

a) Sporządzony wg zał. nr 1 do SIWZ formularz ofertowy, 
b)  Dokumenty i oświadczenia – pkt 8.1 i pkt 8.2.  

9.2. Przygotowany według powyższych wskazówek formularz oferty oraz oświadczenia,  muszą być  
podpisane przez osobę/osoby uprawnioną/e do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania 
zobowiązań cywilno-prawnych w imieniu Wykonawcy. 

9.3. W przypadku,  gdy  uprawnienie  do  podpisania  oferty  nie  wynika  z  przedłożonego  
w  ofercie  dokumentu  pkt.  8.2. lit.  b)  do  oferty  dodatkowo  należy  załączyć  stosowne 
upoważnienie/pełnomocnictwo podpisane przez osobę upoważnioną do zaciągania zobowiązań 
cywilno prawnych w imieniu Wykonawcy. Upoważnienie/pełnomocnictwo należy przedstawić 
formie  oryginału  lub  kopii  poświadczonej  notarialnie.  Upoważnienie/pełnomocnictwo  w 
sposób jednoznaczny ma określać, do jakich czynności upoważniona jest osoba.

9.4. Wszystkie  miejsca,  w  których  wykonawca  naniósł  zmiany,  powinny być  parafowane  przez 
osoby upoważnione do podpisania oferty.

9.5. Wykonawcy  przygotowując  oferty  mogą  zastrzec,  które  informacje  stanowią  tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (art. 11 ust. 4 
ustawy  o  zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji)  -  wg  zał.  Nr  6. Brak  takiego  zastrzeżenia 
spowoduje, że cała oferta zostanie ujawniona na życzenie każdego uczestnika postępowania.

9.6. Wszelkie  koszty  związane  z  przygotowaniem  i  złożeniem  oferty  ponosi  Wykonawca, 
z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy.

9.7. Zgodnie z art. 82 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca może złożyć tylko 
jedną ofertę.

9.8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
9.9. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na dowolna liczbę zadań (1, 2 lub 3).
9.10. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą dokonywane będą w złotych polskich. 
9.11. Zamawiający  nie  przewiduje  zawarcia  umowy  ramowej  oraz  ustanowienia  dynamicznego 

systemu zakupów.
9.12. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
9.13. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty w postaci elektronicznej.
9.14. Zamówienie  może  być  realizowane  z  udziałem  podwykonawców  z  tym,  

że Wykonawca jest zobowiązany w swojej ofercie wskazać, którą część zamówienia (zakres 
rzeczowy zamówienia) zamierza powierzyć podwykonawc(y/com) do wykonania. 

9.15. Wykonawca,  wykonujący  przedmiot  zamówienia  przy  udziale  podwykonawc(y/ców)  ponosi 
pełną  odpowiedzialność  za  ich  działanie  lub  zaniechanie  działania,  jak  za  swoje  własne 
działania.

9.16. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego.

10. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:

10.1.  Ofertę  należy  złożyć  w  zamkniętej  kopercie  zaadresowanej  na  zamawiającego,  opisanej 
następująco: 

Oferta na przetarg „Promocja Festiwalu”
Z dopiskiem: „Nie otwierać przed dniem 11.08.2011 r. godz. 10.15”.

10.2. Oferty należy składać do dnia 11.08.2011 r. do godz. 10.00 w Mościckim Centrum Kultury w 
Tarnowie Mościcach, 33-101 Tarnów, ul. Traugutta 1, Sekretariat.

10.3. Za moment  złożenia oferty uważa się datę i godzinę jej dotarcia do miejsca składania ofert.  
Oferty,  które  wpłyną  do  Zamawiającego  po  upływie  terminu  składania  ofert  zostaną 
niezwłocznie zwrócone.

10.4. Jawne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego tj. Mościckim Centrum Kultury, 33-101 
Tarnów, ul. Traugutta 1, /sala multimedialna/w dniu  -11.08.2011 r. o godz. 10.15.



11.  Opis  kryteriów,  którymi  zamawiający  będzie  się  kierował  przy  wyborze  oferty  
z podaniem znaczenia tych kryteriów:

 
Wybór  najkorzystniejszej  oferty spośród ofert  nieodrzuconych  na  poszczególne zadania  dokonany 
zostanie na podstawie zaoferowanej w ofercie ceny brutto zł na dane zadanie (KRYTERIUM - CENA 
100 %), zgodnie z poniższym wzorem:

C = (CN / CB ) x 100

gdzie:
C –  ocena końcowa ceny oferty,
CN – najniższa cena brutto spośród ofert nieodrzuconych, 

              CB – cena brutto badanej oferty nieodrzuconej

Zamawiający wybierze ofertę, która otrzyma najwyższą ilość punktów.

12. Opis sposobu obliczania ceny oferty.

12.1.Wykonawca  winien  podać  w  ofercie  cenę  brutto  realizacji  całości  przedmiotu  zamówienia  
składającego się na daną część, wyrażoną w polskich złotych z dokładnością do dwóch miejsc po 
przecinku.

12.2. Cena oferowanej usługi jest stała i nie podlega zmianom w okresie realizacji zamówienia.
12.3. Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane z pełną realizacją danej 

części zamówienia.

13. Środki ochrony prawnej
13.1. Środki  ochrony  prawnej  określone  w  Rozdziale  V  Dział  VI  ustawy  Prawo  zamówień 

publicznych  (tj.  odwołanie  oraz  skarga  do  sądu)  przysługują  Wykonawcy,  a  także  innemu 
podmiotowi jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może 
ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. 

13.2. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec: 
a) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,
b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
c) odrzucenia oferty odwołującego.  

13.3. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego  przysługuje skarga 
do sądu.

13.4. Wykonawca  może  w  terminie  przewidzianym  do  wniesienia  odwołania  poinformować 
zamawiającego  o  niezgodnej  z  przepisami  ustawy  czynności  podjętej  przez  niego  lub 
zaniechaniu czynności, do której jest zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje 
odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy.

                                       
14.  Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione w celu zawarcia umowy
.114 Umowę zawiera  się  w terminie  nie  krótszym niż  5 dni  od dnia  przesłania  zawiadomienia  o  

wyborze  najkorzystniejszej  oferty,  jeżeli  zawiadomienie  to  zostało  przesłane  faksem  lub 
mailem, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób (pisemnie), z zastrzeżeniem art. 94 
ust. 2 ustawy. W przypadku wniesienia odwołania zamawiający nie może zawrzeć umowy do 
czasu ogłoszenia przez Izbę wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze.

14.2 Propozycję  umowy  opracowaną  wg  załącznika  Nr  5,  podpisaną  przez  swoich  uprawnionych 
przedstawicieli, przedłoży Wykonawcy Zamawiający.

14.3  Jeżeli  wykonawca,  którego  oferta  została  wybrana,  uchyla  się  od  zawarcia  umowy  
w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród 
pozostałych  ofert  bez  przeprowadzania  ich  ponownego  badania  i  oceny,  chyba  
że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1.

15.  Umowa
1. Wykonawca zobowiązany jest do podpisania umowy zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 

5 do niniejszej SIWZ.
2.  Przewiduje  się zmiany umowy w zakresie terminu wykonania  usług,  w przypadku wystąpienia 

obiektywnych  przesłanek  niezależnych  od  wykonawcy  i  zamawiającego,  a  powodujących 
niemożność dochowania terminu. 



16. Postanowienia końcowe
W  sprawach  nie  uregulowanych  niniejszymi  postanowieniami  obowiązują  przepisy  zawarte  
w  ustawie  Prawo  zamówień  publicznych  wraz  z  przepisami  wykonawczymi  oraz  w  Kodeksie 
cywilnym.

17. Załączniki:
1. Nr 1 Formularz oferty
2. Nr 2 Druk oświadczenia o spełnieniu warunków zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo 
            zamówień publicznych
3. Nr 3. Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu.
4. Nr 4 Opis przedmiotu zamówienia.
5. Nr 5 Wzór umowy.
6. Nr 6  Zastrzeżenie.



Załącznik nr 1 do SIWZ 

  …………………………………                                   
Nazwa i adres Wykonawcy 
Numer faksu lub adres e-mail                                                           

Mościckie Centrum Kultury w Tarnowie Mościcach
33-101 Tarnów, ul. Traugutta 1

O F E R T A
Niniejszym  składamy  ofertę  w  postępowaniu  prowadzonym  w  trybie  przetargu 

nieograniczonego na  promocję projektu o nazwie „Międzynarodowy Festiwal Teatrów Tańca 
SCENA OTWARTA w Tarnowie” zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 
Prawo zamówień  publicznych  (tekst  jednolity  Dz.  U.  z  2010 r.  Nr  113,  poz.  759 z  póź. 
zmianami):

I. Oferujemy wykonanie usługi zgodnie z opisem i zakresem przedstawionym w pkt 3 SIWZ

Część nr 1 za łączną cenę brutto: ………………..………………… zł.

Część nr 2 za łączną cenę brutto: ………………..………………… zł.

Część nr 3 za łączną cenę brutto: ………………..………………… zł.

II. Przedmiotowe zamówienie wykonamy w terminie określonym w pkt 3 SIWZ.

III. Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

IV. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami wykonania zamówienia, warunkami Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia i przyjmujemy je oraz wyrażamy zgodę na zawarcie umowy 
zgodnie z projektem stanowiący załącznik  nr 5 do SIWZ. 

V. Zamówienie  wykonamy  siłami  własnymi/następujące  części  niniejszego  zamówienia  zostaną 
powierzone podwykonawcom (Uwaga!: Wykonawca wypełnia – o ile dotyczy):

Lp. Nr części 
zamówienia

Nazwa/opis części zamówienia,
której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom

 

                                                                           ……………………………………………………
Podpis osoby lub osób uprawnionych do zaciągania 
zobowiązań cywilno prawnych w imieniu 
Wykonawcy



Załącznik nr 2 do SIWZ

……………………………………..
Nazwa i adres Wykonawcy

OŚWIADCZENIE 

 
                Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  
w trybie  przetargu nieograniczonego  na  promocję  projektu  o  nazwie  „Międzynarodowy 
Festiwal Teatrów Tańca SCENA OTWARTA w Tarnowie”  zgodnie z przepisami ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r.  
Nr 113, poz. 759 z póź. zmianami) oświadczam/y, że spełniamy warunki dotyczące:

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 
prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

2. posiadania wiedzy i doświadczenia,

3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia,

4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

…………….……………………………………………
Podpis  osoby lub osób uprawnionych do zaciągania 
zobowiązań  cywilno-prawnych  w  imieniu 
Wykonawcy

                                                                



Załącznik nr 3
...................................................
    Nazwa i adres Wykonawcy

O Ś W I A D C Z E N I E

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na 
promocję projektu o nazwie „Międzynarodowy Festiwal Teatrów Tańca SCENA OTWARTA 

w Tarnowie”  oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania z powodu 
niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. 
zmianami)*.

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

 Podpis osoby lub osób uprawnionych do zaciągania 
zobowiązań cywilno–prawnych w imieniu Wykonawcy

* art. 24 ust. 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta  

została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;
1a) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego 

albo odstąpił  od umowy w sprawie  zamówienia  publicznego,  z  powodu okoliczności,  za  które  wykonawca  ponosi  
odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo dostąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat 
przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5 % wartości umowy

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z  wyjątkiem wykonawców, 
którzy  po  ogłoszeniu  upadłości  zawarli  układ  zatwierdzony  prawomocnym  postanowieniem sądu,  jeżeli  układ  nie 
przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,  
z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych  
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4)  osoby fizyczne,  które  prawomocnie  skazano za przestępstwo popełnione w związku  z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia,  przestępstwo  przeciwko  prawom  osób  wykonujących  pracę  zarobkową,  przestępstwo  przeciwko 
środowisku,  przestępstwo  przekupstwa,  przestępstwo  przeciwko  obrotowi  gospodarczemu  lub  inne  przestępstwo 
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w 
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5)  spółki  jawne,  których  wspólnika  prawomocnie  skazano  za  przestępstwo  popełnione  w związku  z  postępowaniem 
o udzielenie  zamówienia,  przestępstwo  przeciwko  prawom  osób  wykonujących  pracę  zarobkową,  przestępstwo 
przeciwko  środowisku,  przestępstwo  przekupstwa,  przestępstwo  przeciwko  obrotowi  gospodarczemu  lub  inne 
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo 
udziału  w  zorganizowanej  grupie  albo  związku  mających  na  celu  popełnienie  przestępstwa  lub  przestępstwa 
skarbowego;

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku  
z postępowaniem o udzielenie  zamówienia,  przestępstwo przeciwko  prawom osób wykonujących  pracę zarobkową, 
przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub 
inne  przestępstwo  popełnione  w  celu  osiągnięcia  korzyści  majątkowych,  a  także  za  przestępstwo  skarbowe  lub 
przestępstwo  udziału  w zorganizowanej  grupie  albo  związku  mających  na  celu  popełnienie  przestępstwa  lub 
przestępstwa skarbowego;

7)  spółki  komandytowe  oraz  spółki  komandytowo-akcyjne,  których  komplementariusza  prawomocnie  skazano  za 
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 
wykonujących  pracę  zarobkową,  przestępstwo  przeciwko  środowisku,  przestępstwo  przekupstwa,  przestępstwo 
przeciwko  obrotowi  gospodarczemu  lub  inne  przestępstwo  popełnione  w  celu  osiągnięcia  korzyści  majątkowych,  
a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu  
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione 
w związku z postępowaniem o udzielenie  zamówienia,  przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących  pracę  
zarobkową,  przestępstwo  przeciwko  środowisku,  przestępstwo  przekupstwa,  przestępstwo  przeciwko  obrotowi  
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo  
skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa 
lub przestępstwa skarbowego;

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów 
o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.



Wzór Załącznik Nr 6

………………………………………
Nazwa i adres Wykonawcy

Z A S T R Z E Ż E N I E

nieudostępniania  informacji  stanowiących  tajemnicę  przedsiębiorstwa  pozostałym  uczestnikom 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: 

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

Działając w imieniu ……………………………………………………………………………
(wskazanie nazwy Wykonawcy)

z  siedzibą  w  ……………………………………………..  niniejszym  zastrzegam,  aby  następujące 
informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa (1) nie były udostępniane pozostałym uczestnikom 
postępowania:

1. …………………………………………….. strona ……………………..oferty
2. …………………………………………….. strona ……………………. oferty
3. …………………………………………….. strona ……………………. oferty
4. …………………………………………….. strona ……………………. oferty
5. …………………………………………….. strona ……………………. oferty

……………………………………………………
Podpis  osoby lub osób uprawnionych  do zaciągania 
zobowiązań  cywilno  prawnych  w  imieniu 
Wykonawcy)

Uwagi: (1) zakres informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa został określony
w art.11 ust.4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Art.11 ust.4   Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nie ujawnione  do wiadomości 
publicznej informacje techniczne, technologiczne, handlowe lub organizacyjne przedsiębiorstwa, co 
do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania  w celu zachowania ich poufności.
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