!!!UWAGA!!!
KAŻDY WYKONAWCA POWINIEN SKŁADAĆ OFERTĘ Z INDYWIDUALNEGO KONTA
ZAŁOŻONEGO NA PLATFORMIE ZAKUPOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO, PRZYPISANEGO DO DANEGO
WYKONAWCY (ODPOWIEDNIO FIRMY LUB OSOBY FIZYCZNEJ).

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZY STANOWIĄCYCH ZAŁĄCZNIKI DO SWZ
1. Na stronie internetowej postępowania w zakładce „Załączniki” udostępniona jest dokumentacja
postępowania.
2. Ofertę należy przygotować z wykorzystaniem pliku o nazwie „140_Zalacznik
1B_2A_2B_3_formularze do wypelnienia” w formacie XLSX. Plika należy pobrać z platformy
i zapisać na dysku komputera.
3. Możesz zmienić nazwę pliku np. na „Oferta_nazwa wykonawcy”, gdzie „nazwa wykonawcy”
to nazwa firmy lub nazwisko osoby fizycznej składającej ofertę.
4. Zapoznaj się z poniższą instrukcją przygotowania oferty i przystąp do wypełniania formularzy.
PRZYGOTOWANIE OFERTY
I.

Arkusze/Zakładki pliku zawierającego formularze do wypełnienia.
Po otworzeniu pliku na dolnym pasku widoczne są dostępne arkusze/zakładki zawierające
wszystkie formularze, które przeznaczone są do wypełnienia przez wykonawcę. Do
poszczególnych formularzy przechodzi się klikając w zakładkę z nazwą danego formularza.

Arkusz „Instrukcja” zawiera skróconą informację na temat zasad wypełniania formularzy oraz
porady techniczne dotyczące np. zmiany wysokości wiersza itp.
II. Arkusz „F.Ofertowy” – załącznik nr 2A do SWZ
Otwórz arkusz „Oferta” i wypełnij pola oznaczone czerwonym lub zielonym kolorem:
1)

uzupełnij dane wykonawcy – CZĘŚĆ A pkt od 1 do 5 w polach oznaczonych czerwonym
kolorem;

2)

wybierz właściwe oświadczenie z listy rozwijanej, jeżeli będziesz korzystać
z podwykonawców i uzupełnij informacje o powierzonych im częściach zamówienia –
CZĘŚĆ D – pole oznaczone zielonym kolorem.

Po kliknięciu w pole oznaczone zielonym kolorem w prawym dolnym rogu pokaże się strzałka. Po
kliknięciu w strzałkę rozwinie się lista z dostępnymi opcjami odpowiedzi, z których należy wybrać
właściwą.
III. Arkusz „OPZ i F.Cenowy” – załącznik nr 1B do SWZ
Otwórz arkusz „OPZ i F.Cenowy”.
W kolumnach od B do P znajduje się opis przedmiotu zamówienia w poszczególnych częściach
oraz opis minimalnych wymagań merytorycznych stawianych wobec wykładowcy skierowanego
do realizacji danej części zamówienia.
Przefiltruj wiersze tabeli wybierając numery części, które Ciebie interesują, Klinikę lub Zakład
CMKP, który jest realizatorem kursu, tytuł kursu, temat wykładu itp.
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W celu przefiltrowania wierszy według realizatora kursu – kliknij w strzałkę znajdującą się
w prawym dolnym rogu komórki z tytułem kolumny, spowoduje to rozwinięcie opcji filtrowania.

Kliknij w okienko przy opisie „Zaznacz wszystko” – jeżeli okienko był wcześniej zaznaczone,
kliknięcie w nie spowoduje wyczyszczenie pól wyboru wszystkich pozycji na liście, jeżeli okienko nie
było zaznaczone, kliknięcie w nie spowoduje zaznaczenie wszystkich pozycji na liście,
tj. wyczyszczenie filtrowania.
Listę dostępnych pól filtrowania, tj. nazw zakładów i klinik będących realizatorami poszczególnych
kursów można przewijać korzystając z paska przewijania znajdującego się po prawej stronie listy.
Nazwy klinik lub zakładów, które mają zostać wyfiltrowane należy zaznaczyć poprzez kliknięcie
w pole wyboru znajdujące się po lewej stronie danej pozycji. Następnie należy kliknąć polecenie
„OK”.
W efekcie dokonanego filtrowania, w widoku arkusza pozostają widoczne jedynie wiersze
spełniające wybrane kryteria. Na dole okna widoczna jest informacja o liczbie znalezionych
rekordów spełniających wybrane kryteria, a w komórce zawierającej nazwę kolumny, w której
dokonano filtrowania – strzałka w dolnym prawym rogu zmienia się na obraz filtra.
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W celu dodatkowego zmniejszenia liczby widocznych wierszy, powtórz zabieg filtrowania w innej
kolumnie, np. w kolumnie z numerem części zamówienia.
Po zapoznaniu się z opisem danej części i wymaganiami jakie ma spełnić wykładowca wskazany do
jej realizacji, można przystąpić do wypełniania treści oferty.
W części, na którą chcesz złożyć ofertę wypełnij oznaczone kolorem czerwonym lub zielonym
komórki, które będą zawierać treść Twojej oferty, tj. pola w kolumnach: od S do Y.
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Kolumna S – Cena jednostkowa za 1 godzinę zajęć dydaktycznych podczas jednej edycji kursu –
wpisz cenę jednostkową za przeprowadzenie 1 godziny wykładu.
Kolumna T – łączna wartość brutto za wszystkie godziny dydaktyczne wykładów na wszystkich
edycjach kursu, obliczy się automatycznie po uzupełnieniu kolumny S.
Kolumna U – wpisz imię i nazwisko wykładowcy (nie zostawiaj pustego pola).
Kolumna V – uzupełnij tytuł zawodowy (w kol. L opisano jakie są wymagania stawiane w tym
względzie dla danego zamówienia).
Kolumna W – uzupełnij posiadany przez wykładowcę stopień/tytuł naukowy – w przypadku braku
wpisz – „n/d” lub „brak” (w kol. L opisano jakie są wymagania stawiane w tym względzie dla danego
zamówienia).
Kolumna X – uzupełnij posiadaną przez wykładowcę specjalizację – w przypadku braku wpisz –
„n/d” lub „brak” (w kol. M opisano jakie są wymagania stawiane w tym względzie dla danego
zamówienia).
Kolumna Y – kliknij w komórkę, a następnie w strzałkę, która pojawi się w prawym dolnym rogu
komórki i wybierz jedno z oświadczeń dostępnych na liście.
Po wypełnieniu danej komórki, kolor jej tła zmienia się na biały. Prawidłowo złożona oferta
w przykładowej części, będzie wyglądać w następujący sposób:

W analogiczny sposób uzupełnij treść swojej oferty w pozostałych częściach, na które chcesz złożyć
ofertę.
IV. Arkusz „Doświadczenie” – załącznik nr 2B do SWZ – wypełnienie opcjonalne, załącznik nie jest
bezwzględnie wymagany.
Prawidłowe uzupełnienie formularza pozwoli na przyznanie dodatkowych punktów zgodnie
z kryteriami oceny ofert wskazanymi w SWZ.
W przypadku gdy liczba dostępnych wierszy w formularzu doświadczenie jest zbyt mała lub
w przypadku konieczności uzupełnienia informacji o doświadczeniu różnych wykładowców należy
skopiować arkusz „Doświadczenie”. Jeśli chcesz skopiować arkusz:
1) ustaw kursor na nazwie arkusza (dolny pasek zakładek) i kliknij prawym przyciskiem myszy;
2) na liście dostępnych akcji, która się pojawi, wybierz polecenie "Przenieś lub kopiuj" (4 polecenie
od góry) i kliknij je lewym przyciskiem myszy;
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3) uruchomi się okno "Przenoszenie lub kopiowanie", umożliwiające przeniesienie zaznaczonego
arkusza do innego skoroszytu lub w inne miejsce w tym samym skoroszycie;
4) na liście arkuszy (drugie okienko) wybierz przed którym skoroszytem ma zostać umieszczony
wybrany skoroszyt lub kliknij ostatni dostępny wiersz o nazwie "przenieś na koniec";

5) zaznacz okienko "Utwórz kopię" (dolna część okna "Przenoszenie lub kopiowanie") i kliknij
przycisk "OK";
6) jeżeli pojawi się komunikat o tym, że nazwa "xxx" już istnieje, kliknij "TAK", powtórz w przypadku
kolejnych komunikatów;
7) otworzy się kopia arkusza "Doświadczenie (2)" - jako ostatni arkusz lub w innym wskazanym
miejscu, kolejne kopie będą oznaczone kolejnymi numerami.
Jeżeli nie wszystkie arkusze/zakładki będą widoczne – na początku i na końcu paska zakładek
pojawią się trzy kropki. Przechodzenie pomiędzy poszczególnymi arkuszami (niewidocznymi) będzie
możliwe poprzez klikanie w strzałkę „w lewo” lub „w prawo”, które będą widoczne po lewej stronie
paska zakładek.

Skopiowanym arkuszom zapisującym się z automatyczną nazwą „Doświadczenie (kolejny numer)”,
można nadać inną nazwę, np. zawierającą inicjały wykładowcy, którego dany arkusz dotyczy. Aby
zmienić nazwę arkusza:
1) ustaw kursor na nazwie arkusza i kliknij prawym przyciskiem myszy;
2) w oknie, które się pojawi wybierz polecenie „Zmień nazwę” i kliknij je lewym przyciskiem myszy;
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3) nazwa arkusza podświetli się, a na jej końcu będzie migać symbol kursora – za pomocą klawiatury
należy wprowadzić nową nazwę arkusza.
V. Arkusz „Oświadczenie” – załącznik nr 3 do SWZ
Pole zaznaczone czerwonym kolorem – należy wpisać nazwę wykonawcy.
Pole oznaczone zielonym kolorem – po kliknięciu w komórkę w jej prawym dolnym rogu pojawi się
strzałka, która rozwija listę z dostępnymi oświadczeniami, z których należy wybrać właściwe.
W przypadku gdy po wybraniu oświadczenia pojawią się dodatkowe czerwone lub zielone pola,
należy je wypełnić odpowiednio z ich opisem.
ZAKOŃCZENIE – PODPISANIE OFERTY
WSZYSTKIE FORMULARZE NALEŻY WYPEŁNIĆ W POSTACI ELEKTRONICZNEJ, ZAPISAĆ W JEDNYM
PLIKU W FORMACIE ARKUSZA KALKULACYJNEGO NA DYSKU, OPATRZYĆ KWALIFIKOWANYM
PODPISEM ELEKTRONICZNYM (W FORMACIE XAdES) I PRZEKAZAĆ ZA POŚREDNICTWEM
PLATFORMY ZAKUPOWEJ. CAŁY PLIK, ZAWIERAJĄCY WSZYSTKIE WYPEŁNIONE ARKUSZE NALEŻY
OPATRZYĆ JEDNYM KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM.

Podczas przekazywania pliku podpisanego w formacie XAdES należy pamiętać, że podpis ten występuje
w dwóch postaciach, w zależności od ustawień aplikacji do składania podpisu, z której korzysta
wykonawca, może to być:
1) podpis wewnętrzny (otaczający, wbudowany) - w takim przypadku plik w formacie arkusza
kalkulacyjnego otrzyma rozszerzenie XAdES, podpis będzie zawarty w tym samym pliku
co podpisywana treść, a pierwotna objętość podpisywanego pliku zostanie nieznacznie zwiększona
albo
2) podpis zewnętrzny (w osobnym pliku) - w takim przypadku podpisywana treść w formacie arkusza
kalkulacyjnego i podpis w formacie XAdES będą zawarte w osobnych plikach i wykonawca zobowiązany
jest przekazać oba te pliki za pośrednictwem platformy zakupowej, pierwotna objętość podpisywanego
pliku pozostanie bez zmian a objętość pliku podpisu będzie znacznie mniejsza (kilka, kilkanaście kB).
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