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                                                                                                                    Załącznik nr 1 

 
                                                                                                          do Regulaminu udzielania zamówień na usługi 

                                                                                                          społeczne i inne szczególne usługi o wartości  

                                                                                                          zamówienia równej lub przekraczającej wyrażoną  

                                                                                                          w 
złotych równowartość kwoty 30 000 euro                                                                                              
do wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych 

                                                                                                         
równowartości kwoty 750 000 euro  

 

 

WYKAZ USŁUG SPOŁECZNYCH 

wymienionych w załączniku XIV do Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE 

z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych,  

uchylająca dyrektywę 2004/18/WE 

 (Dz. Urz. UE L 94 z 28.3.2014 r., str. 65, z późn. zm.) 

 

1. Usługi zdrowotne, społeczne i pokrewne, 

2. Usługi administracyjne w zakresie edukacji, opieki zdrowotnej i kultury, 

3. Usługi w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia społecznego, 

4. Świadczenia społeczne, 

5. Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste, w tym usługi świadczone przez związki zawodowe, 

organizacje polityczne, stowarzyszenia młodzieżowe i inne organizacje członkowskie, 

6. Usługi religijne, 

7. Usługi hotelowe i restauracyjne, 

8. Usługi prawne, niewyłączone na mocy art. 10 lit. d) Dyrektywy 2014/24/UE, 

9. Inne usługi administracyjne i rządowe, 

10. Świadczenie usług na rzecz społeczności, 

11. Usługi w zakresie więziennictwa, bezpieczeństwa publicznego i ratownictwa, o ile nie są 

wyłączone na mocy art. 10 lit. h) Dyrektywy 2014/24/UE, 

12. Usługi detektywistyczne i ochroniarskie, 

13. Usługi międzynarodowe, 

14. Usługi pocztowe, 

15. Usługi różne. 
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Załącznik nr 2 
do Regulaminu udzielania zamówień na usługi 

społeczne i inne szczególne usługi o wartości  
zamówienia równej lub przekraczającej wyrażoną  

w złotych równowartość kwoty 30 000 euro  
do wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty 750 000  euro 

 

Oświadczenie 
składane na podstawie § 4 ust. 3 Regulaminu udzielania zamówień na usługi społeczne  

i inne szczególne usługi o wartości zamówienia równej lub przekraczającej wyrażoną w złotych 
równowartość kwoty 30 000 euro do wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych  

równowartości kwoty 750 000 euro 
 

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. 

…………………………………………………….………………………, prowadzonym przez Zespół Szkół Rolniczych 

Centrum Kształcenia Praktycznego w Białymstoku 

 
Ja niżej podpisany: 
 
Imię (imiona)
 ........................................................................................................................................................ 
 
Nazwisko 
 ........................................................................................................................................................ 
 

Uprzedzony o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia, oświadczam, że: 

1) nie ubiegam się o udzielenie zamówienia; 

2) nie pozostaję w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia oraz nie jestem związany z tytułu 
przysposobienia, opieki lub kurateli z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów 
zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia; 

3) przed upływem 3 lat od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia nie pozostawałem 
w stosunku pracy lub zlecenia z wykonawcą i nie byłem członkiem organów zarządzających lub organów 
nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia; 

4) nie pozostaję z żadnym wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić 
uzasadnione wątpliwości co do mojej bezstronności; 

5) nie zostałem prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem 
o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu 
lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych. 

 

......................................................... dnia ………......…. r. 
 

..................................................................... 
(podpis) 
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Uprzedzony o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia, oświadczam, że w związku z 

zaistnieniem okoliczności, o której mowa w pkt .......... [wskazać odpowiedni punkt z listy wskazanej powyżej], 

podlegam wyłączeniu  

z niniejszego postępowania. 

......................................................... dnia ………......…. r. 
 
 

..................................................................... 
(podpis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Załącznik nr 3 
do Regulaminu udzielania zamówień na usługi 

społeczne i inne szczególne usługi o wartości  
zamówienia równej lub przekraczającej wyrażoną  

w złotych równowartość kwoty 30 000 euro  
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do wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych 
równowartości kwoty 750 000 euro 

 
 
 

Białystok, dn. ……………………………… 
 

 

……………………..………………. 
        /znak sprawy/ 

 
 

 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 

 
na świadczenie usługi …………………………………………………….. 

 
 
Działając w imieniu Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Białymstoku, 
zwanym dalej „Zamawiającym”, zapraszam do złożenia ofert na realizację zamówienia na usługi 
społeczne, o wartości równej lub powyżej 30 000 euro do kwoty 750 000 euro. 
 
Zamówienie finansowane jest z 
……………………………………………………………..……………………………………………………………………………….. 
 
 
I. Tryb postępowania  
Postępowanie jest prowadzone w oparciu o Regulamin udzielania zamówień na usługi społeczne i inne 
szczególne usługi o wartości zamówienia równej lub przekraczającej wyrażoną w złotych 
równowartość kwoty 30 000 euro do wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 
kwoty 750 000 euro, zwany dalej „Regulaminem”. 
 
 
II. Określenie przedmiotu  zamówienia: 
1. Przedmiotem zamówienia jest 

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

ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA / NIE DOPUSZCZA* (odpowiednio wpisać)  SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH. 

Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich*(odpowiednio dostosować) części zamówienia. 

 
2. Zakres usługi obejmuje: 

1) ……………………………………………………………………………………………………………………………..………… 
2) ………………………………………………………………………………………………………………………………..……… 

 
NAZWA I KOD ZGODNIE ZE WSPÓLNYM SŁOWNIKIEM ZAMÓWIEŃ (CPV): 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
III. Inne istotne warunki zamówienia: zgodnie z załączonym projektem umowy (zał. nr …….). 

 
IV. Termin realizacji zamówienia: ………………………………………………………………………………………………….. 

 
V. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:  
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(o ile będą wymagane) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
VI. W celu potwierdzenia spełnienia warunków opisanych w rozdz. V, Zamawiający wezwie Wykonawcę, 

którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do przedłożenia następujących oświadczeń i 

dokumentów: (o ile są wymagane) 

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

VII. Opis sposobu przygotowania ofert 
1. Oferta winna zawierać: 

1) formularz ofertowy (na lub wg zał. nr …..),  
2) pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile umocowanie do dokonania przedmiotowej 

czynności nie wynika z dokumentów rejestrowych wykonawcy. 
2. Wykonawcy muszą przedstawić treść oferty odpowiadającą treści ogłoszenia o zamówieniu. 
3. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. 
4. Oferta powinna być napisana w języku polskim, czytelną techniką oraz podpisana przez osobę 

upoważnioną do reprezentowania wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości 
odpowiadającej cenie oferty, a także złożona w formie pisemnej - za pośrednictwem operatora 
pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, osobiście lub za 
pośrednictwem posłańca. 

5. Pełnomocnictwa powinny być przedstawione w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej 
kopii. 

6. Dokumenty lub oświadczenia składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z 
oryginałem. 

7. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający 
się o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego 
z nich dotyczą. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii 
dokumentu lub kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym 
podpisem. 

8. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę 
podpisującą ofertę. 

9. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie 
od wyniku postępowania. 
 

VIII. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. w ………………………………………………. (sekretariat) 
do dnia ……………………... do godz. ……………… 
 
Doręczenie oferty do innego miejsca niż wskazane nie jest równoznaczne ze złożeniem oferty w 
sposób skuteczny. Oferty otrzymane przez zamawiającego po terminie zostaną wykonawcom 
zwrócone. 

 
        Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego jw. w dniu ………………... o godz. ..................         
 
IX. Opis kryteriów i sposobu oceny ofert 

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

X. Osobą do kontaktu z Wykonawcami jest: …………………………………….……., tel. nr: …………………………….. 
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XI. Zamawiający poprawi w treści oferty oczywiste omyłki rachunkowe i pisarskie oraz inne omyłki, 
niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.  
 

XII.  Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom 
przedstawionym w ogłoszeniu o zamówieniu i przedstawi najkorzystniejszą ofertę w oparciu o 
kryteria wyboru określone w ogłoszeniu o zamówieniu.   

 
XIII.  Zamawiający powiadomi Wykonawców o wyniku postępowania pocztą elektroniczną  

i zamieści informację na stronie internetowej.  
 

XIV.  W sprawach nieuregulowanych w ogłoszeniu o zamówieniu stosuje się postanowienia 
Regulaminu. 

 
XV. Klauzula informacyjna RODO: 

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

 
 
    

………………...………….………………………. 
/podpis kierownika zamawiającego/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Załącznik nr 4 
 

do Regulaminu udzielania zamówień na usługi 

społeczne i inne szczególne usługi o wartości  
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zamówienia równej lub przekraczającej wyrażoną  

w złotych równowartość kwoty 30 000 euro  

do wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty 750 000 euro 
 

                         Białystok, ……...……….. 

 

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

        (znak sprawy) 

 

PROTOKÓŁ Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  

na usługi społeczne i inne szczególne usługi  

o szacunkowej wartości od 30 000 euro do 750 000 euro 

 

1. Określenie  przedmiotu  zamówienia: 
.............................................................................................................................................  

Kod CPV - …………………………………………………………………………………………………………………………..… 

2. Ustalenie szacunkowej wartości zamówienia: 
1) ustalenia wartości zamówienia dokonano w dniu ............................................................... 
2) osoba/osoby* dokonująca ustalenia wartości zamówienia .............................................. 
3) wartość zamówienia została ustalona na kwotę.............................................................. zł, 

co stanowi równowartość .............................. euro, 

4) niniejsze zamówienie stanowi część zamówienia TAK/NIE* 
3. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono na stronie internetowej zamawiającego  

w dniu ……………………………………………………………………………………………………………………………..…. 
4. Nazwa (firma) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty,  ceny  ofert oraz ewentualnie  inne istotne 

elementy każdej z ofert: 
1) ............................................................................................................................................... 
2) ............................................................................................................................................... 
3) ............................................................................................................................................... 

5. Informacja o wyborze oferty wraz z uzasadnieniem / uzasadnienie  unieważnienia    postępowania:* 
……………………………………………….…………………………………………………………………………………………..……….… 

6. Udzielenie zamówienia:  
Umowę zawarto w dniu …….…..… r., z ..........................................................., na kwotę ……..………… brutto. 

Informację o udzieleniu/nieudzieleniu* zamówienia zamieszczono na stronie internetowej zamawiającego w 

dniu …………….………… r.   
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…………………............................................. 

(podpis osoby sporządzającej protokół)  

 

            

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

             (podpis  kierownika zamawiającego)                            

_______________________________ 

*  niepotrzebne wykreślić 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


