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Data publikacji ogłoszenia 

21-08-2019 

Termin składania ofert 

29-08-2019 

Numer ogłoszenia 

1201810 

Status ogłoszenia 

Aktualne 

Miejsce i sposób składania ofert 

a) Ofertę należy wysłać/dostarczyć/złożyć (osobiście lub pocztą lub kurierem) w zamkniętej kopercie z 

opisem „Pełnienie funkcji specjalisty ds. zamówień publicznych w projekcie pn: „Szkolnictwo zawodowe 

w Powiecie Strzelińskim bliżej rynku pracy II w części dotyczącej CKZiU w Ludowie Polskim” na adres:  

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ludowie Polskim  

Ludów Polski 16,  57-100 Strzelin – sekretariat Godziny pracy: poniedziałek – piątek 7.30 – 14.00 

(oprócz sobót, niedziel i świąt ustawowo wolnych od pracy) 

b) Termin złożenia oferty: do dnia 29.08.2019 r. do godz. 9.00. 

c) Otwarcie ofert nastąpi w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ludowie Polskim w 

gabinecie dyrektora, adres: Ludów Polski 16, 57-100 Strzelin dnia 29.08.2019 r. o godz. 9.10. 

d) Ofertę złożoną po terminie zwraca się niezwłocznie. 

e) O terminie złożenia oferty decyduje wyłącznie termin dostarczenia oferty do Zamawiającego. 

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia 

Anna Banaś 

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia 

71 39 23 586 

Skrócony opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Specjalisty ds. zamówień publicznych w projekcie nr 

RPDS.10.04.01-02-0021/18 pn. „Szkolnictwo zawodowe w Powiecie Strzelińskim bliżej rynku pracy II w 

części dotyczącej CKZiU w Ludowie Polskim” w ramach Osi Priorytetowej 10 Edukacja, Działania 10.4 

Dostosowanie systemów szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałania nr 10.4.1. 

Dostosowanie systemów szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy – konkursy horyzontalne. 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w okresie jego realizacji, czyli od 2 

września 2019 r. do 31 sierpnia 2021 r. 

Kategoria ogłoszenia 

Usługi 

Podkategoria ogłoszenia 

Usługi inne 
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Miejsce realizacji zamówienia 

Województwo: dolnośląskie Powiat: strzeliński Miejscowość: Ludów Polski  

Opis przedmiotu zamówienia 

Cel zamówienia 

Celem zamówienia jest wyłonienie Specjalisty ds. zamówień publicznych , którego zadaniem będzie 

kompleksowa obsługa projektu p.n.: „Szkolnictwo zawodowe w Powiecie Strzelińskim bliżej rynku pracy 

II w części dotyczącej CKZiU w Ludowie Polskim” w zakresie udzielania zamówień publicznych. 

Przedmiot zamówienia 

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje kompleksową obsługę projektu dla zadania pn.: „Szkolnictwo 

zawodowe w Powiecie Strzelińskim bliżej rynku pracy II” w części dotyczącej CKZiU w Ludowie 

Polskim współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, w zakresie 

udzielania zamówień publicznych, a w szczególności: 

a) analizę budżetu Zamawiającego pod względem stosowania Prawa zamówień publicznych, Wytycznych 

w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020,  

b) udzielanie porad i opinii Zamawiającemu związanych z przedmiotem i z wartością zamówienia, 

c) przygotowanie pełnej dokumentacji przetargowej i dokumentacji ofertowej  

z wyłączeniem szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia zgodnie z ustawą Pzp i Wytycznymi w 

zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020,  

d) przygotowanie i przeprowadzenie we współpracy z Zamawiającym postępowań o udzielenie 

zamówienia lub zapytań ofertowych, 

e) przygotowywanie wszelkiej dokumentacji z prowadzonych postępowań,  

f) przygotowanie projektów umów oraz uczestnictwo w ich podpisywaniu, 

g) udział w pracach komisji przetargowych – pełnienie funkcji członka komisji,  

h) udzielanie odpowiedzi na zapytania dotyczące SIWZ, zapytań ofertowych – w zakresie prawnym i 

proceduralnym (z wyłączeniem zakresu merytorycznego dot. przedmiotu zamówienia),  

i) archiwizację prowadzonej dokumentacji (po zakończeniu postępowania przekazanie kompletnej 

dokumentacji dot. postępowania do Zamawiającego),  

j) prowadzenie bazy danych uczestników projektu w systemie SL2014, 

k) przygotowanie ankiet, 

l) obecność podczas kontroli i audytów projektu celem składania wyjaśnień dot. stosowania Prawa 

Zamówień Publicznych lub innych przepisów prawnych. Dotyczy to także kontroli i audytów, które będą 

miały miejsce po zakończeniu realizacji niniejszej umowy, 

m) współpracę z pracownikami Zamawiającego oraz pracownikami innych realizatorów projektu w 

zakresie projektu, 

n) kontrola zawierania umów dla zadań objętych projektem do których nie stosuje się przepisów Prawa 

zamówień publicznych, 

o) stały telefoniczny i mailowy kontakt z Koordynatorem Projektu, a także osobiste stawiennictwo w 

siedzibie Zamawiającego, na jego wezwanie, w terminie 1 dnia od powzięcia informacji o konieczności 

stawienia się; informacja może być przekazana pisemnie, telefonicznie lub mailem. 

p) osobiste, niezwłoczne stawiennictwo w siedzibie Zamawiającego na wezwanie Zamawiającego i w 
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czasie przez niego wskazanym w sprawach nagłych, wymagających natychmiastowego wyjaśnienia, np. 

niezapowiedzianej kontroli 

q) kontakt z Koordynatorem Projektu, informowania o bieżących działaniach i ewentualnych 

utrudnieniach w realizacji zamówienia. Wykonawca będzie zobowiązany do realizacji zamówienia w 

sposób uwzględniający prawne, organizacyjne i finansowe uwarunkowania projektu finansowanego ze 

środków Unii Europejskiej. 

Kod CPV 

79000000-4 

Nazwa kodu CPV 

Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania 

Harmonogram realizacji zamówienia 

Termin realizacji zamówienia: od 02.09.2019 r. do 31.08.2021 r. (24 miesiące) 

Załączniki 

 Załączniki do zapytania ofertowego - wersja edytowalna  

 Zapytanie ofertowe z załącznikami  

Pytania i wyjaśnienia 

Brak pytań i wyjaśnień  

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności 

Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania 

specjalnych uprawnień.  

Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez 

Wykonawcę oświadczenie będące załącznikiem nr 2 do niniejszego Zapytania Ofertowego, według 

formuły spełnienia – niespełnienia. 

Wiedza i doświadczenie 

Zamawiający wymaga aby wiedzę i doświadczenie posiadała jedynie osoba osobiście świadcząca usługę 

Specjalisty ds. zamówień publicznych (osobiście Wykonawca lub osoba, którą Wykonawca dysponuje), 

tj. posiadała łącznie: 

- wykształcenie min. średnie,  

- znajomość obsługi systemu SL2014, 

- doświadczenie w zakresie przygotowywania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień 

publicznych zgodnie z ustawą Pzp. - min. 3 lata licząc od daty wszczęcia niniejszego postępowania; 

Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez 

Wykonawcę oświadczenie będące załącznikiem nr 2 do niniejszego Zapytania Ofertowego oraz 

przedłożoną kopię dokumentu potwierdzającego wykształcenie, według formuły spełnienia – 

niespełnienia. 

Potencjał techniczny 

Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania 

specjalnego potencjału technicznego.  

Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/file/download/1316038
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/file/download/1316037
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Wykonawcę oświadczenie będące załącznikiem nr 2 do niniejszego Zapytania Ofertowego, według 

formuły spełnienia – niespełnienia. 

Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Zamawiający wymaga aby usługa była świadczona osobiście przez osobę (osobiście przez Wykonawcę 

lub osobę zdolną, którą dysponuje Wykonawca) posiadającą niezbędną wiedzę i doświadczenie, 

posiadającą łącznie: 

- wykształcenie min. średnie,  

- znajomość systemu SL2014, 

- doświadczenie w zakresie przygotowywania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień 

publicznych zgodnie z ustawą Pzp. - min. 3 lata licząc od daty wszczęcia niniejszego postępowania;. 

Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez 

Wykonawcę oświadczenie będące załącznikiem nr 2 do niniejszego Zapytania Ofertowego oraz 

przedłożoną kopię dokumentu potwierdzającego wykształcenie min.średnie, według formuły spełnienia – 

niespełnienia. 

Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania 

specjalnej sytuacji ekonomicznej i finansowej.  

Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez 

Wykonawcę oświadczenie będące załącznikiem nr 2 do niniejszego Zapytania Ofertowego, według 

formuły spełnienia – niespełnienia. 

Warunki zmiany umowy 

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień treści zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w przypadku wystąpienia następujących 

okoliczności: 

1) Zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego i Wykonawcy, 

szczególności: wstrzymanie świadczenia usługi przez Zamawiającego. 

2) Zmiana unormowań prawnych powszechnie obowiązujących, które będą miały wpływ na realizację 

umowy. 

3) Zmiana terminu realizacji umowy na skutek zaistnienia uzasadnionych przesłanek. 

4) W przypadku zmian formalno – organizacyjnych. 

Przewidziane powyżej okoliczności stanowiące podstawę zmian do umowy, stanowią uprawnienie 

zamawiającego nie zaś jego obowiązek wprowadzenia takich zmian. Warunki zmiany umowy, nie 

przyznają wykonawcom jakiegokolwiek roszczenia o zmianę zawartej umowy. 

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy 

1) wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowo-ofertowy – wg. załączonego wzoru 

formularza ofertowego –zał. nr 1, oryginał, 

2) wypełnione i podpisane oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu –zał. nr 2, 

oryginał, 

3) kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie min.średnie, podpisana za zgodność z oryginałem, 

potwierdzająca spełnienie warunku udziału w postępowaniu, 

4) wypełnione i podpisane oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zał. nr 3, 

oryginał. 

Oferta powinna być podpisana przez uprawnioną do tego osobę (lub osoby), zgodnie z zasadami 
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reprezentacji danego Wykonawcy. W przypadku ustanowienia pełnomocnictwa, do oferty należy 

dostarczyć stosowny dokument. 

Zamówienia uzupełniające 

Zamawiający nie planuje udzielania zamówień dodatkowych lub uzupełniających. 

Ocena oferty 

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji 

Zamawiający wyznaczył następujące kryteria oceny i wyboru ofert: 

Lp Nazwa kryterium Waga kryterium 

1. Cena ( 100 %) 100 pkt 

Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów (C). 

Zastosowane wzory do obliczenia punktowego:  

Liczba punktów uzyskanych w kryterium „cena” będzie obliczana zgodnie z poniższym wzorem: 

                 C min 

C = -------------------------- x 100 pkt (zaokrąglone do 2 miejsca po przecinku) 

                    Co 

 

gdzie:  

C min – najniższa cena brutto spośród badanych ofert 

Co – cena brutto oferty ocenianej 

C – liczba punktów oferty ocenianej w kryterium najniższa cena 

Wykluczenia 

W postępowaniu nie mogą brać udziału podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. 

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub 

osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami 

wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem 

procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:  

1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,  

2) posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% lub akcji,  

3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,  

4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 

pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli. 

Zamawiający uzna, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu jeżeli złoży oświadczenie o braku 

występowania ww. powiązań. Oświadczenie stanowi zał. nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego. 

Oferty Wykonawców, którzy nie podpiszą ww. oświadczenia lub go nie złożą z ofertą, zostaną 

odrzucone. 

Zamawiający - Beneficjent 

Nazwa 

POWIAT STRZELIŃSKI 
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Adres 

Kamienna 10 

57-100 Strzelin 

dolnośląskie , strzeliński 

Numer telefonu 

713923016 

Fax 

713923015 

NIP 

9141486966 

Tytuł projektu 

Szkolnictwo zawodowe w Powiecie Strzelińskim bliżej rynku pracy II. 

Numer projektu 

RPDS.10.04.01-02-0021/18-00 

Inne źródła finansowania 

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 10.4 

Dostosowanie systemów szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałania nr 10.4.1. 

Dostosowanie systemów szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy – konkursy horyzontalne 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. 

 


