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Warszawa, 23-02-2015r. 

 

 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU 

NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ 

PONIŻEJ PROGÓW USTALONYCH NA PODSTAWIE  

Art. 11 ust.8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ 

PUBLICZNYCH 
 

 

Na realizację zadania:  

Zakup i dostawa materiałów i pomocy dydaktycznych  
do prowadzenia zajęć logopedycznych  w ramach projektu  

„Franek i Jola chodzą do przedszkola” 
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I. ZAMAWIAJĄCY:  

Krajowe Stowarzyszenie Inicjatyw, 04-088 Warszawa, ul. Majdańska 9 lok. 62 

tel./fax 22 771-81-89 

e-mail: ksi@ksi.org.pl 

www.ksi.org.pl 

NIP: 526-27-25-267 

REGON: 015567838 

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2014 poz. 1232 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”. 

2. Procedura udzielenia zamówienia – jak dla zamówień o wartości poniżej wyrażonej w złotych 

równowartości  207 000 EURO. 

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

5. Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej. 

6. Zamawiający nie przewiduje możliwości wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej. 

7. Zamawiający nie przewiduje możliwości ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 

8. Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego. 

9. Kod CPV:  

39.16.21.00-6 Pomoce dydaktyczne 

37.52.41.00-8 Gry edukacyjne 

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa materiałów oraz pomocy dydaktycznych do 

prowadzenia zajęć logopedycznych w ramach projektu „Franek i Jola chodzą do przedszkola” 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w 

ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w 

regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług 

edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w 

stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z wyspecyfikowaniem rodzaju i ilości asortymentów 

zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ.  

3. Oferowane przedmioty muszą być nowe i muszą spełniać parametry określone w SIWZ. Użyte w 

opisie przedmiotu zamówienia oraz w formularzu ofertowym nazwy wyrobów i elementów, które 

wskazują lub mogłyby kojarzyć się z określonym producentem lub firmą, nie mają na celu 

preferowania wyrobu lub materiałów danego producenta lub wskazywać na wyrób, materiał lub 

mailto:ksi@ksi.org.pl
http://www.ksi.org.pl/
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element, które powinien posiadać cechy – parametry techniczne i jakościowe nie gorsze od 

podanego w SIWZ. 

4. Materiały i pomoce dydaktyczne przeznaczone są dla uczestników i uczestniczek projektu w wieku 3-

5lat. Powinny zatem posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty zgodności z europejskimi normami 

oraz być w 100% bezpieczne dla uczestników i uczestniczek projektu.  

5. W ramach Zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do: 

5.1 dostarczenia na własny koszt przedmiotu zamówienia zgodnie ze wszystkimi wymaganiami 

Zamawiającego wskazanymi w SIWZ; 

5.2 dostarczenia przedmiotu zamówienia w terminie i do miejsca wskazanego przez Zamawiającego 

znajdującego się w Zielonce, przy ul. Poniatowskiego 109; 

5.3 obecności przedstawiciela Wykonawcy w dniu dostarczenia materiałów i pomocy 

dydaktycznych. 

 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Termin realizacji przedmiotu zamówienia maksymalnie do 31-03-2015r. 

 

V. WARUNKI UDZIALU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 

SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW 

1. W postępowaniu mogą uczestniczyć Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu 

dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w 

okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy oraz, którzy spełniają warunki zawarte w art. 

22 ust. 1 ustawy dotyczące; 

1.1 posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli  przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania.  

Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca przedłoży w ofercie oświadczenie w 

trybie art. 22 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych; 

1.2 posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia.  

Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca przedłoży w ofercie oświadczenie w 

trybie art. 22 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych; 

1.3 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia.  

Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca przedłoży w ofercie oświadczenie w 

trybie art. 22 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych; 

1.4 sytuacji ekonomicznej i finansowej.  

Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca przedłoży w ofercie oświadczenie w 

trybie art. 22 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych; 

2. Wykonawca na żądanie Zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest zobowiązany 

wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert, spełnienie warunków o których 
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mowa w ust. 1 i brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w 

art. 24 ust. 1 ustawy. 

3. Brak wykazania spełnienia któregokolwiek z warunków udziału w postępowaniu, określonych w ust. 

1 skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania, a tym samym uznaniem złożonej 

przez niego oferty za odrzuconą z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy. 

4. Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze 

(konsorcja/spółki cywilne). 

4.1  Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia; 

4.2 Jeżeli oferta wspólna złożona przez dwóch lub więcej Wykonawców zostanie wybrana w 

prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejsza, Zamawiający będzie żądał przed 

zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych 

Wykonawców, podpisanej przez wszystkich partnerów, przy czym termin, na jaki została 

zawarta, nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia; 

4.3 Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, a 

pełnomocnictwo/upoważnienie do pełnienia takiej funkcji wystawione zgodnie z wymogami 

ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z 

Wykonawców powinno być dołączone do oferty; 

4.4 W przypadku składania ofert przez podmioty występujące wspólnie, warunki o których mowa w 

art. 22 ust. 1 ustawy podlegają sumowaniu; 

4.5 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postepowania o udzielenie zamówienia na 

podstawie art. 24 ustawy, wymagane jest załączenie do oferty dokumentów wymienionych w 

rozdz. VI ust. 2 SIWZ dla każdego Wykonawcy oddzielnie; 

4.6 Każdy z podmiotów wspólnie składający ofertę poświadcza za zgodność z oryginałem 

dokumenty jego dotyczące, bądź dokumenty te poświadcza upoważniony do tego 

pełnomocnik. W takim przypadku pełnomocnictwo musi obejmować również prawo do 

dokonywania takiej czynności w imieniu podmiotu. 

5. Wykonawca, który nie wykaże spełniania warunków stawianych przez Zamawiającego zostanie, z 

zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy PZP wykluczony z postępowania, a oferta wykluczonego 

Wykonawcy zostanie odrzucona. 

 

VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W 

CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1.  W celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, do 

oferty należy załączyć: 

1.1  oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w 

art. 22 ust. 1 ustawy (wg wzoru - załącznik nr 3 do SIWZ); 
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2. W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw do 

wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach,  

o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, do oferty należy załączyć: 

2.1 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia 

warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy (wg wzoru - załącznik nr 4 do SIWZ); 

2.2 aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego 

nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

2.3 listę podmiotów należących do tej samej co Wykonawca grupy kapitałowej, w rozumieniu 

ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50, poz. 331, z 

późn. zm.), albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej (wg wzoru - załącznik nr 5 

do SIWZ). 

3. Ponadto do oferty należy załączyć następujące dokumenty: 

3.1 wypełniony i podpisany formularz ofertowy, (wg wzoru - załącznik nr 2 do SIWZ); 

4. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na 

wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny, osoby zdolne do wykonania zamówienia lub zdolność 

finansową innych podmiotów, (niezależnie od charakteru prawnego łączących go z innymi 

stosunków) zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami 

niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 

zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 

5. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

składa dokumenty zgodnie z przepisami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2009r. 

w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w 

jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226 poz.1817). 

6. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez 

Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub którzy nie złożyli 

pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o 

których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich 

złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega 

odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie 

zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez oferowanie 

dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w 

dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo 

termin składania ofert. 

 

VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO  

Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW,  

A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ  

Z WYKONAWCAMI 
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1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, pytania oraz inne informacje Zamawiający i 

Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną (ksi@ksi.org.pl). Korespondencja 

powinna być opatrzona numerem sprawy. 

2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, pytania oraz inne informacje przekazane za pomocą faksu lub 

drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed 

upływem terminu na ich złożenie. 

3. W przypadku gdy przesłane za pomocą faksu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, pytania oraz 

inne informacje będą nieczytelne, Zamawiający może zwrócić się o ponowne ich przesłanie za 

pomocą innego z wymienionych w niniejszej SIWZ sposobów. 

4. Wykonawca może zwrócić się z wnioskiem do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 

5. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień jednak nie później niż w terminach wskazanych w art. 38 

ust. 1 ustawy, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie 

później niż do końca dnia, w którym upływa polowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

6. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po terminie składania wniosku o którym mowa w 

art. 38 ust. 1 ustawy, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo 

pozostawić wniosek bez rozpatrywania. 

7. Zamawiający przekaże treść wyjaśnienia jednocześnie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano 

SIWZ oraz umieści na stronie internetowej bez ujawniania źródła zapytania. 

8. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić 

treść SIWZ. Dokonane w ten sposób uzupełnienie stanie się integralną częścią SIWZ. Jednocześnie 

treść modyfikacji zostanie przesłana wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zostanie 

zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego. Wprowadzone zmiany są wiążące dla 

Wykonawców, tzn. wszelkie zmiany SIWZ dokonane przez Zamawiającego oraz zmiany powstałe w 

wyniku udzielonych wyjaśnień do zadanych w postępowaniu pytań, winny być przez Wykonawcę 

uwzględnione w składanej ofercie. 

9. Zamawiający przyjmuje wszelkie pisma w godzinach tj. od 8.30 do 17.00 od poniedziałku do czwartku 

i od 8.30 do 14.30 w piątek 

10. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami: 

- w sprawach formalno-prawnych: Monika Kraszewska tel./fax 22 771-81-89 

- w sprawach merytorycznych: Kinga Śliwińska tel./fax 22 771-81-89 

 

VIII. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 

IX. TERMIN ZWIAZANIA OFERTĄ 

1. Zamawiający ustalił termin związania ofertą na 30 dni. 

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z 

tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, 

mailto:ksi@ksi.org.pl
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zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie 

dłuższy jednak niż 60 dni. 

 
X. OPIS SPOSOBU PRZEGOTOWANIA OFERT 

1. Oferta musi być przygotowana zgodnie z formularzami, które stanowią załączniki do SIWZ oraz 

zgodnie z wymaganiami niniejszego SIWZ i ustawy prawo zamówień publicznych. 

2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie 

wszystkich ofert złożonych przez tego Wykonawcę. 

3. Wykonawca składa ofertę pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Zamawiający nie wyraża 

zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej.  

4. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Załączniki do 

oferty muszą zostać wypełnione przez Wykonawcę bez wyjątku i ściśle wg. warunków i postanowień 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia bez dokonywania w nich zmian przez Wykonawcę. W 

przypadku, gdy jakakolwiek część powyższych dokumentów nie dotyczy Wykonawcy, wpisuje on „nie 

dotyczy” 

5. Ofertę należy sporządzić w języku polskim. Dla zapewnienia czytelności oferta powinna zostać 

wypełniona drukiem maszynowym lub czytelnym pismem ręcznym. 

6. Wymagane w SIWZ dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z 

tłumaczeniem na język polski. 

7. Ofertę muszą podpisać osoby uprawnione (czytelnie lub podpisem nieczytelnym z imienna 

pieczątką), które zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz treścią załączonego odpisu z 

właściwego rejestru lub ewidencji, mogą skutecznie składać oświadczenie woli w imieniu 

Wykonawcy. Ofertę może podpisać pełnomocnik Wykonawcy, jeżeli do oferty zostanie załączone 

pełnomocnictwo ogólne lub szczególne dotyczące niniejszego postępowania. Dokument 

pełnomocnictwa misi być złożony w oryginale lub poświadczony notarialnie za zgodność z 

oryginałem.  

8. Oferta powinna być złożona na kolejno ponumerowanych stronach a każda strona oferty powinna 

być podpisana przez osobę uprawnioną do podpisywania oferty. Każda poprawka w ofercie musi być 

podpisana przez osobę uprawnioną do podpisywania oferty. Oferta wraz z załącznikami powinna być 

spięta w sposób trwały. 

9. Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów lub kopii. Dokumenty złożone w 

formie kopii muszą być opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem” i poświadczone przez osobę 

uprawnioną do podpisywania oferty. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie 

poświadczonej kopii dokumentu, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest 

nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej 

autentyczności w inny sposób. 

10. Wszystkie dokumenty złożone w prowadzonym postępowaniu są jawne, z wyjątkiem informacji 

zastrzeżonych przez składającego ofertę. 

11.  W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie 
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mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: 

„INFORMACJE STANOWIĄCE TAJEMNICĘ PRZEDSIĘPIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 UST. 4 

USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 z późn. zm.)” 

i dołączone do oferty, lecz w tym samym opakowaniu co oferta. 

12.   Dopuszcza się możliwość składania jednej oferty przez dwa lub więcej podmiotów (konsorcjum), 

pod warunkiem, że Wykonawcy spełnią następujące wymagania:  oferta musi spełniać następujące 

warunki: 

12.1 przynajmniej  jeden  z  Wykonawców  spełnia  warunki  udziału  w  postępowaniu  o  udzielenie  

zamówienia publicznego określone w rodz. V,  ust. 1 SIWZ, 

12.2 każdy z Wykonawców wchodzący w skład konsorcjum złoży dokumenty, o których mowa w 

rodz. VI,  ust. 2 SIWZ, 

12.3 pozostałe dokumenty w imieniu konsorcjum składa ten lub ci spośród Wykonawców 

wchodzących w skład konsorcjum, od których niniejsza SIWZ lub umowa regulująca zasady 

współpracy wymaga potwierdzenia spełniania warunku, 

12.4 Wykonawcy występujący wspólnie (konsorcjum) ustanowią pełnomocnika do reprezentowania  

ich  w  postępowaniu o udzielenie  zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wraz z ofertą należy przedstawić  

stosowne pełnomocnictwo przewidujące ich sposób współdziałania oraz zakres 

odpowiedzialności, 

12.5 oferta winna być podpisana przez każdego partnera lub upoważnionego przedstawiciela 

/partnera wiodącego/, 

12.6 przedstawiciel/wiodący partner winien być upoważniony do zaciągania zobowiązań i płatności 

w imieniu każdego i na rzecz każdego z partnerów oraz do wyłącznego występowania w 

realizacji kontaktu – do oferty należy załączyć oświadczenie, 

12.7 podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie              

lub nienależyte wykonanie zobowiązań. 

13. Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w przetargu obciążają wyłącznie 

oferenta. 

 

XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

1. Ofertę należy złożyć w biurze projektu w Krajowym Stowarzyszeniu Inicjatyw, 05-220 Zielonka przy 

ul. Poniatowskiego 109 do dnia 03-03-2015r. do godziny 12:00. 

2. Oferty powinny być w nieprzeźroczystym opakowaniu (kopercie) uniemożliwiającym jego 

przypadkowe otwarcie, opisanym w następujący sposób: 

Oferta na zakup i dostawę materiałów i pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć logopedycznych 

w ramach projektu „Franek i Jola chodzą do przedszkola” 

Nie otwierać przed: 03-03-2015r. godz. 13:00 
W przypadku przesłania oferty poczta kurierska należy zaznaczyć na kopercie „oferta przetargowa – nie otwierać”. W przypadku 

braku tej informacji zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za np.  omyłkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem 

otwarcia. 
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3. Poza oznaczeniami podanymi powyżej, na kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy. 

4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

5. Dostarczenie oferty na wskazane miejsce i we wskazanym terminie odbywa się na koszt i ryzyko 

Wykonawcy. 

6. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie przed 

terminem składania ofert i pod warunkiem, że przed upływem tego terminu Zamawiający otrzyma 

pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Powiadomienie to musi być 

opisane w sposób wskazany w rozdz. XI ust. 2 SIWZ oraz dodatkowo oznaczone słowami „ZMIANA” 

lub „WYCOFANIE”. 

7. Jeżeli oferta zostanie złożona w inny sposób niż wyżej opisany, Zamawiający nie bierze 

odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie czy przedwczesne lub przypadkowe otwarcie 

oferty.  

8. Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania. 

9. Otwarcie ofert nastąpi w biurze projektu w Krajowym Stowarzyszeniu Inicjatyw, 05-220 Zielonka przy 

ul. Poniatowskiego 109, w dniu 03-03-2015r. o godzinie 13.00. 

10.  Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający przekaże zebranym Wykonawcom informację o 

wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

11.  Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu w/w informacji. 

12.  Po otwarciu ofert przekazane zostaną następujące informacje: nazwa i siedziba Wykonawcy, którego 

oferta jest otwierana, cena i termin wykonania zamówienia. 

 

XII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE 

OFERTY, WRAZ ZPODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 

Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany według następujących kryteriów oceny ofert: 

 

KRYTERIUM A. cena oferty brutto: 80% 

1. Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić. Cena podana w 

ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia. 

2. Cena oferty powinna być wyrażona w PLN z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. Do oceny ofert 

Zamawiający przyjmie łączną cenę brutto podaną w formularzu ofertowym. Stawka VAT musi być 

określona zgodnie z ustawą z 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług. 

3. Cena oferty powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. 

4. Podczas oceny ofert w ww. kryterium stosowany będzie następujący sposób obliczenia:                    

                            Cmin 

Cena Pc=---------------------------------- x 80 
  C 
Gdzie  
Pc – liczba punktów za cenę podana w ofercie 

Cmin – najniższa z cen w podanych ofertach 

C – cena podana w badanej ofercie 
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KRYTERIUM B. termin realizacji przedmiotu zamówienia (dni kalendarzowe): 20% 

1. Termin liczony jest od dnia podpisania umowy. Maksymalny termin realizacji to 31-03-2015r. 

2. Wykonawca ustala realny czas, jaki jest konieczny do realizacji przedmiotu zamówienia. Czas ten 

będzie brany pod uwagę przez Komisję w trakcie oceny oferty.  

3. Podczas oceny ofert w ww. kryterium stosowany będzie następujący sposób obliczenia: oferta z 

najkrótszym terminem  realizacji  uzyska  maksymalną  liczbę  punktów,  tj.  T min   =  20.  Punkty  

pozostałych  ofert  zostaną przeliczone zgodnie z następującym wzorem: 

 

              najkrótszy termin realizacji 

Termin realizacji =--------------------------------------------------- x 20 
             termin realizacji badanej oferty 
 

 

Oferta, która uzyska największą liczbę punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty 

zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie 

powierzona Wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów. 

Maksymalna ilość do uzyskania punktów wynosi 100. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z 

dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

 

XIII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 

WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO 

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom 

określonym w SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria oceny 

ofert. 

2. Zamawiający unieważni postępowanie w sytuacji, gdy wystąpią przesłanki wskazane w art. 93 ustawy 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2014 poz. 1232 z późn. zm.). 

3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi 

Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:  

3.1 wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo 

adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz 

nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy 

Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium 

oceny ofert i łączną punktację; 

3.2 Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; 

3.3 Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając 

uzasadnienie faktyczne i prawne - jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu 

nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę; 
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3.4 terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 

2014 poz. 1232 z późn. zm.), po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego 

może być zawarta.  

4. Ogłoszenie zawierające informacje wskazane w ust. 3 pkt. 3.1 Zamawiający umieści na stronie 

internetowej www.ksi.org.pl oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 

5. 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 ustawy Prawo Zamówień Publicznych 

(Dz. U. z 2014 poz. 1232 z późn. zm.).  

 

XIV. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 

XV.  WARUNKI UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA 

Zamawiający unieważni postępowanie w przypadku zaistnienia jednej z przesłanek zawartych w art. 93 
ustawy. 
 

XVI. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI 

ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

1. Umowa zostanie zawarta na warunkach określonych w SIWZ oraz zgodnie z projektem umowy 

stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ. 

2. Zmiana postanowień umowy może być dokonana przez obie strony w formie pisemnej w formie 

aneksu pod rygorem nieważności. 

3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian umowy w następującym zakresie i na określonych poniżej 

warunkach: zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje 

możliwość dokonania zmiany w postanowieniach umowy w stosunku do treści oferty w 

następujących okolicznościach: 

3.1 w uzasadnionych przypadkach lub innych okolicznościach niezależnych od Zamawiającego lub 

Wykonawcy konieczna będzie zmiana terminu realizacji zamówienia, Zamawiający na wniosek 

Wykonawcy może przedłużyć termin realizacji zamówienia. 

3.2 w innych uzasadnionych przypadkach, gdy zajdzie konieczność wprowadzenia zmian 

wynikających z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

4. Zmiany dotyczące wydłużenia terminu realizacji zamówienia (wykonania umowy), będą możliwe 

jedynie w przypadku gdy Zamawiający uzyska zgodę Instytucji Wdrażającej Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 na wydłużenie terminu realizacji projektu. Zmiana terminu realizacji 

zamówienia nie będzie miała wypływu na wysokość wynagrodzenia. 

5. Zgodnie z art. 145 ustawy Prawo Zamówień Publicznych w razie wystąpienia istotnej zmiany 

okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można 
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było przewidzieć w chwili jej zawarcia, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od 

powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego 

z tytułu wykonania części umowy. 

 

XVII. INFORMACJA O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCEJ WYKONAWCY W 

TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

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 

Prawo Zamówień Publicznych, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy. 

 
XVIII. DODATKOWE POSTANOWIENIA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

1. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

2. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich. 

3. Wynagrodzenie wypłacane w ramach umowy zawartej w wyniku niniejszego postępowania 

współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

XIX. ZAŁĄCZNIKI 

Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy 

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 

Załącznik nr 5 – Listach podmiotów należący do tej samej grupy kapitałowej 

Załącznik nr 6 – Projekt umowy 

 

 

 

  


