Ogłoszenie nr 2021/BZP 00294043/01 z dnia 2021-12-01

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Nowe usługi społeczne w projekcie Centrum Usług Społecznych w Gminie Tryńcza”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Centrum Usług Społecznych w Gminie Tryńcza
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 651441183
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: 123
1.5.2.) Miejscowość: Tryńcza
1.5.3.) Kod pocztowy: 37-204
1.5.4.) Województwo: podkarpackie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL822 - Przemyski
1.5.7.) Numer telefonu: (16) 642 17 32
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: custryncza@wp.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.tryncza.eu
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Nowe usługi społeczne w projekcie Centrum Usług Społecznych w Gminie Tryńcza”
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bb4b09ad-50f1-11ec-8c2d-66c2f1230e9c
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00294043/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-12-01 12:37
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie
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2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie
2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki
określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak
2.15.) Nazwa projektu lub programu

Projekt „Centrum Usług Społecznych w Gminie Tryńcza” nr projektu: POWR.02.08.00-IP.03-00001/20, nr umowy: POWR.02.08.00-00-0058/20-00
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-bb4b09ad-50f1-11ec-8c2d66c2f1230e9c
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W Postępowaniu komunikacja
między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod
adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem:
https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej custryncza@wp.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:
Wykonawca zamierzający wziąć udział w Postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi
posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących
formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do
komunikacji”. Postępowanie można wyszukać na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając
wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania. Wymagania
techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii
dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w
Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy
usług administracji publicznej (ePUAP) .
Składanie oświadczeń, zawiadomień, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa
się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji”
dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. Maksymalny rozmiar plików
przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania
oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB. Za datę przekazania oferty,
wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii
dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty
plików, które nie są ogólnie dostępne: www.bip.tryncza.eu
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
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są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1.1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Centrum Usług Społecznych w Gminie
Tryńcza, 37-204 Tryńcza 123
1.2. inspektorem ochrony danych osobowych w Centrum Usług Społecznych w Gminie Tryńcza jest
Pan Paweł Hołub. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można kontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych na adres email: iod@tryncza.eu lub adres korespondencyjny
Administratora danych.
1.3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO, przy czym
za prawnie uzasadniony interes Zamawiającego wskazuje się konieczność przeprowadzenia
Postępowania i wykonania umowy zawartej w wyniku udzielenia zamówienia będącego przedmiotem
Postępowania, w celu: związanym z Postępowaniem w ramach projektu pn.: „Centrum Usług
Społecznych w Gminie Tryńcza” wyłonienia Wykonawcy oraz udzielenia zamówienia publicznego
poprzez zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego objętego Postępowaniem;
1.4. wykonania umowy zawartej na skutek przeprowadzenia Postępowania i dochodzenia wszelkich
roszczeń wynikających z przedmiotowej umowy;
1.5. przechowywania dokumentacji Postępowania na wypadek kontroli prowadzonej przez uprawnione
organy i podmioty, jak również w celu posługiwania się nią w celach postępowań sądowych lub/i
administracyjnych lub/i karnych i innych związanych z niniejszym Postępowaniem i umową obejmującą
jego wykonanie;
1.6. w celu archiwizacji dokumentacji Postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego i
dokumentacji związanej z wykonaniem umowy zawartej na skutek udzielenia niniejszego zamówienia
publicznego, a następnie jej usunięcia i zniszczenia;
1.7. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit.
b RODO, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której jest Pan/Pani stroną, lub do
podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy;
1.8. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja Postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 Ustawy Pzp; Pana/Pani dane osobowe
będą ponadto udostępniane innym
podmiotom, jeżeli przepisy szczególne tak stanowią;
1.9. dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej w
rozumieniu RODO.1.10. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa
w okresie prowadzenia Postępowania i po jego zakończeniu, zgodnie z art. 78 ust. 1 Ustawy Pzp
(okresy te dotyczą również Wykonawców, którzy złożyli oferty, a które nie zostały uznane za
najkorzystniejsze), a także w czasie obowiązywania umowy,
a następnie przez okres 10 lat począwszy od 1 stycznia roku kalendarzowego następującego po
zakończeniu okresu obowiązywania umowy, a przez okres dłuższy jedynie w przypadku, w którym
Zamawiający będzie realizował cele wynikające z prawnie uzasadnionych interesów administratora
danych, które są związane przedmiotowo z umową lub obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa
powszechnie obowiązującego.
1.11. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Ustawy Pzp, związanym z udziałem w
Postępowaniu; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Ustawy Pzp;
1.12. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, w tym profilowane, stosowanie do art. 22 RODO;
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SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: CUS.2.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak
4.1.9.) Liczba części: 2
4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części
4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu
wykonawcy: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
Część 1
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są usługi zdrowotne i społeczne w ramach projektu: „Centrum Usług
Społecznych w Gminie Tryńcza” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój. Działanie 2.8. Rozwój usług społecznych
świadczonych w środowisku lokalnym
Część 1 zamówienia - blok usług zdrowotnych
4.2.6.) Główny kod CPV: 85320000-8 - Usługi społeczne
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

80500000-9 - Usługi szkoleniowe
80510000-2 - Usługi szkolenia specjalistycznego
80561000-4 - Usługi szkolenia w dziedzinie zdrowia
80570000-0 - Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego
85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
85310000-5 - Usługi pracy społecznej
85312320-8 - Usługi doradztwa
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-05-31
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
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4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do
realizacji zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: Kwalifikacje personelu
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 2
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są usługi zdrowotne i społeczne w ramach projektu: „Centrum Usług
Społecznych w Gminie Tryńcza” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój. Działanie 2.8. Rozwój usług społecznych
świadczonych w środowisku lokalnym.
Przedmiot zamówienia został podzielony na następujące części:
Część 2 zamówienia - blok usług społecznych
4.2.6.) Główny kod CPV: 85320000-8 - Usługi społeczne
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

80500000-9 - Usługi szkoleniowe
80510000-2 - Usługi szkolenia specjalistycznego
80561000-4 - Usługi szkolenia w dziedzinie zdrowia
80570000-0 - Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego
85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
85310000-5 - Usługi pracy społecznej
85312320-8 - Usługi doradztwa
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-05-31
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4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do
realizacji zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: Kwalifikacje personelu
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Część I:
W celu potwierdzenia spełniania warunku wykonawca wykaże, że
1) w okresie ostatnich (3) trzech lat przed upływem terminu składania ofert w Postępowaniu, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał, a w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje, co najmniej 1 zamówienie objęte 1 umową o
wartości brutto co najmniej 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych) obejmujące usługi
organizacji i realizacji badań i/lub poradnictwa i/lub terapii w co najmniej 3 spośród 6 niżej
wymienionych zakresów:
a) Badania przesiewowe wad wzroku u dzieci
b) Badanie dzieci w kierunku doboru okularów
c) Terapia wad wzroku i zaburzeń widzenia u dzieci
e) diagnoza wad postawy lub zajęcia w zakresie fizjoterapii i/lub rehabilitacji
f) diagnostyka dietetyczna lub zajęcia w zakresie dietetyki i/lub zdrowego odżywiania
g) diagnostyka logopedyczna lub zajęcia w zakresie poradnictwa i/lub terapii logopedycznej
oraz
zamówienie o którym mowa powyżej skierowane było do osób, lub rodzin zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zgodnie z definicją zawartą w Rozdziale 3 pkt 15
Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania
ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.
2) dysponuje co najmniej 1 osobą do pełnienia funkcji koordynatora usług, która w okresie
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ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert / przez okres co najmniej 6 miesięcy /
organizowała i realizowała lub bezpośrednio nadzorowała organizację i realizację co najmniej 1
zamówienia objętego jedną umową o wartości brutto co najmniej 100.000 zł (słownie: sto tysięcy
złotych) / obejmującego usługi w co najmniej 3 lub więcej z zakresów wskazanych w pkt 1) a-g. /
realizowanego na rzecz osób, lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
zgodnie z definicją zawartą w Rozdziale 3 pkt 15 Wytycznych w zakresie realizacji
przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem
środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego na lata 2014-2020.
CZĘŚĆ II
2 W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku wykonawca wykaże, że
1) w okresie ostatnich (3) trzech lat przed upływem terminu składania ofert w Postępowaniu, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał, a w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje, co najmniej 1 zamówienie objęte 1 umową o
wartości brutto co najmniej 300.000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych) obejmujące usługi z
co najmniej 4 (czterech) spośród poniżej wymienionych 8 (dziesięciu) zakresów:
a) poradnictwa i/lub terapii logopedycznej i /lub poradnictwa i/lub terapii psychologicznej, i/lub
poradnictwa i/lub terapii terapii taktylnej i/lub integracji sensorycznej
b) zajęcia w zakresie muzyki, i/lub rytmiki i/lub tańca,
c) kursy języków obcych,
d) specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania osób niesamodzielnych w zakresie
wsparcia asystenta osoby niepełnosprawnej,
e) zajęcia poruszające tematy zagrożeń i niebezpieczeństw dotykających osoby starsze w życiu
codziennym i społecznym
f) animacje i zajęcia twórczo zagospodarowujące czas wolny opóźniające procesy starzenia
g) warsztaty i wykłady prozdrowotne dla seniorów obejmujące tematykę chorób wieku starszego,
diety, zachowań, przyzwyczajeń prozdrowotnych,
h) usługi opieki wytchnieniowej dla osób niesamodzielnych
oraz
zamówienie o którym mowa powyżej skierowane było do osób, lub rodzin zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zgodnie z definicją zawartą w Rozdziale 3 pkt 15
Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania
ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.”
2) dysponuje co najmniej 1 osobą do pełnienia funkcji koordynatora usług, która w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert / przez okres co najmniej 6 miesięcy /
organizowała i realizowała lub bezpośrednio nadzorowała organizację i realizację co najmniej 1
zamówienia w ramach 1 umowy o wartości brutto co najmniej 300.000 zł (słownie: trzysta tysięcy
złotych), obejmującego usługi w co najmniej 4 lub więcej z zakresów wskazanych w pkt 1) a - h.
/ realizowanego na rzecz osób, lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym zgodnie z definicją zawartą w Rozdziale 3 pkt 15 Wytycznych w zakresie realizacji
przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem
środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego na lata 2014-2020.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: Podmiotowe środki dowodowe oraz inne oświadczenia i dokumenty
składane wraz z ofertą:
- Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w
zakresie określonym przez Zamawiającego.
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W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie to składa
każdy z wykonawców. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów
udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, także oświadczenie podmiotu
udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio
spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego
zasoby.
- Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby
- Oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Ustawy Pzp
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie Wykonawcy ci składają
oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Ustawy Pzp.
- Dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania
W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego
reprezentowania, Wykonawca składa odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.
Podmiotowe środki dowodowe oraz inne oświadczenia i dokumenty składane na wezwanie
Zamawiającego, w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni:
7- wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat (liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania
ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich
wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są
wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są
wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń
powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego
nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń
powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające
ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy (liczonych wstecz
od dnia, w którym upływa termin składania ofert); Wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do SWZ.
Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług, wykonywanych wspólnie z innymi
wykonawcami, wykaz ma dotyczyć usług, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio
uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu
bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.
- wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia
niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie
czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu stanowi
załącznik nr 6 do SWZ.
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Oferta powinna zawierać formularz ofertowy według wzoru - Załącznik nr 1 do SWZ
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:

1, O zamówienie mogą się ubiegać wykonawcy działający wspólnie (konsorcja). Wykonawcy
ubiegający się wspólnie o zamówienie odpowiadają solidarnie za wykonanie zamówienia.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do
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reprezentowania ich w Postępowaniu, albo reprezentowania w Postępowaniu i zawarcia umowy.
Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności, do wykonywania których
pełnomocnik jest upoważniony (zakres umocowania).
3. Pełnomocnictwo należy załączyć do oferty.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający zastrzega możliwość zmiany Umowy w następującym zakresie:
1) terminu realizacji Umowy wynikającym ze zmiany harmonogramu realizacji projektu lub
przedłużającej się procedury wyboru Wykonawcy w postępowaniu lub przedłużającej się
procedury podpisywania Umowy;
2) w związku ze zmianą umowy o dofinasowanie projektu, w ramach którego realizowany jest
Przedmiot Umowy, gdy zmiana polegać będzie na dostosowaniu treści Umowy do warunków
wynikających ze zmiany umowy o dofinansowanie;
3) w związku ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym
wpływ na realizację przedmiotu Umowy, gdzie zmiana będzie polegać będzie na dostosowaniu
treści Umowy do zmienionych przepisów prawa, bez wpływu na wysokość wynagrodzenia
Wykonawcy;
4) gdy zaistnieją nowe, szczególne okoliczności, niezależne od Zamawiającego i Wykonawcy,
uzasadniające zmiany terminów realizacji zadań, przy czym zmiany terminów mogą być
dokonane tylko w zakresie wynikającym z tych okoliczności, bez wpływu na wysokość
wynagrodzenia Wykonawcy;
5) gdy zaistnieje siła wyższa mająca wpływ na realizację umowy, przy czym za siłę wyższą (w
szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, pandemie i epidemie, zamieszki, strajki,
ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe
przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia), gdzie zmiana będzie
polegać będzie na dostosowaniu treści umowy celem uchylenia negatywnych skutków siły wyżej
na realizację Przedmiotu Umowy,
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-12-09 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia,
zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na
miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców
na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania.
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-12-09 11:00
8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-01-07

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE
Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
2021-12-01 Biuletyn Zamówień Publicznych

Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00294043/01 z dnia 2021-12-01

- Magdalena Kozak email: custryncza@wp.pl tel. 16 642 17 32 wew. 61
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