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Numer sprawy PR. 042.3.3.20.2019

ZAMAWIAJĄCY
Powiat Żniński
Numer NIP 562-18-03-991
Adres: Starostwo Powiatowe w Żninie
ul. Potockiego 1, 88-400 Żnin

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamówienie realizowane jest na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych dla
zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty
30 000 euro. Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego, zgodnie z zasadą
konkurencyjności.

Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów/zajęć
podnoszących wiedzę i umiejętności zawodowe uczniów lub nadających uprawnienia uczniom
w projekcie „Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe! – II edycja”.

Miejsce publikacji:
1.
2.
3.
4.
5.

Baza Konkurencyjności www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
Data upublicznienia Zapytania ofertowego: 21 styczeń 2020 r.
Strona internetowa: www.bip.powiatzninski.pl
Strona projektu: www.inwestuj.znin.pl
Numer ogłoszenia w Bazie Konkurencyjności: 1228216
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INFORMACJE O PROJEKCIE
Projekt „Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe! – II edycja” realizowany jest na podstawie umowy
o dofinansowanie nr UM_WR.433.1.169.2019 z dnia 19 września 2019 r. oraz współfinansowany jest
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 10 Innowacyjna
Edukacja Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe Poddziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko–Pomorskiego na lata 2014–2020.

ZAMAWIAJĄCY
1.

I.

Zamawiający:
Siedziba:
Numer NIP:
Numer Regon:
Adres internetowy:
Tel.
Fax.
e-mail:

Powiat Żniński
ul. Potockiego 1, 88-400 Żnin
562-18-03-991
092351162
www.bip.powiatzninski.pl
52 30 31 100
52 30 31 302
powiat@znin.pl

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

1. Zamówienie realizowane jest na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych dla
zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty
30 000 euro. Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego, zgodnie z zasadą
konkurencyjności.
2. Rodzaj zamówienia: Usługi.
3. Nazwa i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień
Publicznych (CPV) Kod CPV:
Usługi edukacyjne i szkoleniowe 80000000-4
Usługi szkolenia zawodowego 80530000-8
4. Zamówienie udzielone zostanie w 4 częściach:
1) Część I zamówienia – Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu Obsługa kas fiskalnych
z fakturowaniem dla 10 uczniów (1 grupa);
2) Część II zamówienia - Zorganizowanie i przeprowadzenie Kursu fotografii reklamowej dla 10
uczniów (1 grupa);
3) Część III zamówienia – Zorganizowanie i przeprowadzenie Kursu obsługi wózków
jezdniowych dla 10 uczniów (1 grupa);
4) Część IV zamówienia - Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć z obsługi samochodu
osobowego dla 25 uczniów (1 grupa).
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5.
6.
7.
8.

Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, kilka lub na wszystkie części zamówienia.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznych.

II.
1.

2.

III.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zapytanie ofertowe kierowane jest do potencjalnych Wykonawców, którzy posiadają uprawnienia
i kwalifikacje, umożliwiające im wykonanie niżej wymienionego zamówienia oraz dysponują
potencjałem, odpowiednim do wykonania tego Zamówienia.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zamawiający zamieścił w Załączniku nr 3 do Zapytania
ofertowego.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA (TERMIN REALIZACJI UMOWY)
1)
2)
3)
4)

IV.

Część I zamówienia – Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu Obsługa kas fiskalnych
z fakturowaniem dla 10 uczniów (1 grupa): luty – maj 2020 r.
Część II zamówienia - Zorganizowanie i przeprowadzenie Kursu fotografii reklamowej dla
10 uczniów (1 grupa): luty – maj 2020 r.
Część III zamówienia – Zorganizowanie i przeprowadzenie Kursu obsługi wózków
jezdniowych dla 10 uczniów (1 grupa): luty – sierpień 2020 r.
Część IV zamówienia - Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć z obsługi samochodu
osobowego dla 25 uczniów (1 grupa): luty – sierpień 2020 r.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

DOTYCZY CZĘŚCI I – III

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu w zakresie:
1) Posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże wpis do Rejestru
Instytucji Szkoleniowych.
2) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.
3) Zdolności technicznej lub zawodowej
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.
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W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1) Każdy z nich oddzielnie musi spełniać warunki udziału w postępowaniu w zakresie Posiadania
kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowe, tj. musi
posiadać wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.
2) Łącznie muszą spełniać warunki udziału w postępowaniu w zakresie Sytuacji ekonomicznej
lub finansowej oraz Zdolności technicznej lub zawodowej.

DOTYCZY CZĘŚCI IV

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu w zakresie:
1) Posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca posiada wpis do rejestru
przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców prowadzonego przez
właściwego Starostę, na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia
14 marca 2019 r. w sprawie numeru ewidencyjnego ośrodka szkolenia kierowców i innego
podmiotu prowadzącego szkolenie, wzorów dokumentów związanych z utworzeniem i
działalnością ośrodka szkolenia kierowców oraz wysokości opłaty za wpis do rejestru
przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców i opłaty za wydanie
poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań przez ten ośrodek.
2) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.
3) Zdolności technicznej lub zawodowej
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1) Każdy z nich oddzielnie musi spełniać warunki udziału w postępowaniu w zakresie Posiadania
kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowe, tj. musi
posiadać wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców
prowadzonego przez właściwego Starostę, na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie numeru ewidencyjnego ośrodka szkolenia
kierowców i innego podmiotu prowadzącego szkolenie, wzorów dokumentów związanych z
utworzeniem i działalnością ośrodka szkolenia kierowców oraz wysokości opłaty za wpis do
rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców i opłaty za wydanie
poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań przez ten ośrodek.
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2) Łącznie muszą spełniać warunki udziału w postępowaniu w zakresie Sytuacji ekonomicznej
lub finansowej oraz Zdolności technicznej lub zawodowej.

DOTYCZY WSZYSTKICH CZĘŚCI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy
w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację
zamówienia.
2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w takim przypadku, wykonawcy
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy
dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia.
3. Jeżeli oferta wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia została wybrana,
zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej
współpracę tych wykonawców.
4. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza
powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.

V.

WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, KTÓRE NALEŻY ZŁOŻYĆ:

1.

Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, kilka lub na wszystkie części zamówienia wg wzoru
Formularza oferty stanowiącego Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.
2. Zamawiający żąda następujących dokumentów od Wykonawcy:
1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. W przypadku wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Każdy z nich oddzielnie musi załączyć ww.
dokument;
2) oświadczenia wykonawcy o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym (wg
wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego). W przypadku wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Każdy z nich oddzielnie musi załączyć ww.
dokument;
3) do oferty należy dołączyć (o ile jest to niezbędne) pełnomocnictwo.
4) Dotyczy tylko części IV przedmiotu zamówienia: do oferty należy załączyć dokument
potwierdzający posiadanie wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek
szkolenia kierowców prowadzonego przez właściwego Starostę. W przypadku wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Każdy z nich oddzielnie musi załączyć
dokument potwierdzający posiadanie wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących
ośrodek szkolenia kierowców prowadzonego przez właściwego Starostę.
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5) Dotyczy tylko części od I do III przedmiotu zamówienia: do oferty należy załączyć dokument
potwierdzający posiadanie wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych. W przypadku
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Każdy z nich oddzielnie musi
załączyć dokument potwierdzający posiadanie wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.
3. Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia następujących dokumentów dotyczących
podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia:
1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
2) oświadczenia podwykonawcy o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym
(wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego).
3) Dotyczy tylko części IV przedmiotu zamówienia: do oferty należy załączyć dokument
potwierdzający posiadanie przez podwykonawcę wpisu do rejestru przedsiębiorców
prowadzących ośrodek szkolenia kierowców prowadzonego przez właściwego Starostę.
4) Dotyczy tylko części od I do III przedmiotu zamówienia: do oferty należy załączyć dokument
potwierdzający posiadanie wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.
4. Oświadczenia dotyczące wykonawcy i podwykonawców, składane są w oryginale. Dokumenty, inne
niż oświadczenia składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów,
które każdego z nich dotyczą.
5. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie
zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia
wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że spełniają warunki
udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio
oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub
dokumentów.
6. Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, lub innych dokumentów,
oświadczeń niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, lub jeżeli oświadczenia lub
dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego
wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania
wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub
poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby
unieważnienie postępowania.
7. Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa,
zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia
oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
8. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia dokumentów, jeżeli zamawiający posiada dokumenty
dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz

Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe! – II edycja
Biuro projektu: Starostwo Powiatowe w Żninie
ul. Potockiego 1, 88-400 Żnin
tel. 52 303 11 00 w. 55
www.inwestuj.znin.pl; e-mail: inwestuj@znin.pl

danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570
oraz z 2016 r. poz. 352 z późn. zm.).

VI.

INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIENIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

1. Oświadczenia, zawiadomienia, informacje oraz wnioski o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego
należy kierować na adres:
Powiat Żniński
ul. Potockiego 1, 88-400 Żnin
lub numer fax: 52 30 31 302
lub na adres e-mail: inwestuj@znin.pl
2. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się zgodnie z wyborem
zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada
2012 r. – Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną.
3. Oświadczenia, wnioski, informacje, zawiadomienia zamawiający i wykonawcy przekazują sobie w
formie pisemnej lub faksem/drogą elektroniczną. W przypadku przekazania oświadczeń,
zawiadomień, informacji oraz wniosków faksem/drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie
drugiej, niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania - z zastrzeżeniem, że do złożenia oferty wraz
z załącznikami, w tym oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału
w postępowaniu, oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowany
przedmiot zamówienia wymagań określonych przez zamawiającego (zgodnie z treścią Rozdziału
VII Zapytania ofertowego) oraz pełnomocnictw zastrzeżona jest forma pisemna.
4. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest: Joanna Rynarzewska tel. 52 303
11 00 w. 55 Joanna Obiała, tel. 52 303 11 00 w. 53.
5. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić
treść zapytania ofertowego. Dokonaną zmianę treści zamawiający udostępnia na stronie
internetowej www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl, www.bip.powiatzninski.pl,
www.inwestuj.znin.pl

VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1.
2.
3.

Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, kilka lub na wszystkie części zamówienia wg wzoru
Formularza oferty stanowiącego Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.
Treść oferty musi odpowiadać treści Zapytania ofertowego.
Ofertę składa się, pod rygorem nieważności w formie pisemnej, w języku polskim, natomiast
dokumenty sporządzone w języku obcym, które załączone zostaną do oferty, należy złożyć wraz z
tłumaczeniem na język polski.
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4.
5.

6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

13.
14.
15.

Formularz oferty musi być podpisany przez osobę/osoby upoważnione do działania w imieniu
wykonawcy.
Wszelkie zmiany naniesione przez wykonawcę w ofercie winny być zaparafowane przez
osobę/osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy oraz opatrzone datą naniesienia
zmian.
Do oferty należy dołączyć (o ile jest to niezbędne) pełnomocnictwo.
Do oferty należy załączyć odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
Do oferty należy załączyć Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych
z Zamawiającym (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego).
Dotyczy części IV przedmiotu zamówienia: do oferty należy załączyć dokument potwierdzający
posiadanie wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców
prowadzonego przez właściwego Starostę.
Dotyczy tylko części od I do III przedmiotu zamówienia: do oferty należy załączyć dokument
potwierdzający posiadanie wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.
Podwykonawca składa dokumenty wymienione w pkt 7, 8, 9 (jeżeli składa ofertę na części IV
przedmiotu zamówienia), 10 (jeżeli składa ofertę na części I - III przedmiotu zamówienia).
Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie składa dokumenty wymienione w
pkt 7, 8, 9 (jeżeli składa ofertę na części IV przedmiotu zamówienia), 10 (jeżeli składa ofertę na
części I - III przedmiotu zamówienia).
Dokumenty składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
wykonawcę.
W przypadku posługiwania się przez wykonawcę pełnomocnictwem, dokument należy złożyć w
oryginale lub kopii poświadczonej przez notariusza.
Oświadczenia dotyczące wykonawcy i podwykonawców składane są w oryginale. Pozostałe
dokumenty, inne niż oświadczenia, o których mowa w zdaniu pierwszym, składane są w oryginale
lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem
dokonuje odpowiednio wykonawca, podwykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

16. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, koperta powinna być zaadresowana:
Powiat Żniński
ul. Potockiego 1, 88-400 Żnin
i oznaczona nazwą:
Przeprowadzenie kursów dla uczniów
z dopiskiem: NIE OTWIERAĆ przed dniem 29.01.2020 r. godz. 1300
17. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zmiany
oferty winny być doręczone na piśmie przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o
wprowadzeniu zmian w ofercie winno być opakowane, tak jak oferta z dopiskiem „Zmiana oferty”
lub „Wycofanie oferty”.
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18. Wykonawca nie może wprowadzić zmian ani wycofać oferty po upływie terminu składania ofert.
19. Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli:
1) jej treść nie odpowiada treści Zapytania ofertowego;
2) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji;
3) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia (w przypadku
powzięcia podejrzenia, iż zaoferowana cena jest rażąco niska Zamawiający wystąpi do danego
Wykonawcy z wnioskiem o wyjaśnienia tej, kwestii. Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy,
który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi
dowodowymi potwierdza, ze oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu
zamówienia);
4) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu;
5) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;
6) zostanie złożona po terminie składania ofert;
7) wykonawca w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie złożył wyjaśnień lub nie
uzupełnił dokumentów;
8) oferta została podpisana przez osobę nieupoważnioną / lub nie została podpisana.
20. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i równoważnych.
23. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
1) nie złożono żadnej oferty;
2) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;
3) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę
kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;
4) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub
wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej
przewidzieć;
5) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie
niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

VIII.
1.

2.
3.
4.
5.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Ofertę należy złożyć:
Powiat Żniński
ul. Potockiego 1, 88-400 Żnin
Sekretariat Starosty Żnińskiego – pok. nr 19 ( I piętro)
Termin składania ofert upływa w dniu 29.01.2020r. o godzinie 1200.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.01.2020 r. o godzinie 13 00 pokój nr 7 (sala sesyjna).
Otwarcie ofert jest jawne.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
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6.

7.

8.

IX.
1.

Podczas otwarcia ofert zamawiający podaje nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także
informacje dotyczące ceny, doświadczenia instytucji szkoleniowej, terminu wykonania
zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach.
Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje
dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3) ceny.
Informacja o wyniku postępowania zostanie upubliczniona w taki sam sposób, w jaki zostało
Zapytanie ofertowe. Informacja o wyniku postępowania zawiera nazwę wybranego wykonawcy,
jego siedzibę oraz cenę zamówienia.

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie,
z wyodrębnieniem należnego podatku VAT.
2. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszym Zapytaniu
ofertowym, powinien w cenie brutto ująć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego
wykonania przedmiotu zamówienia oraz uwzględnić inne opłaty i podatki, w tym podatek od
towarów i usług, a także ewentualne upusty i rabaty zastosowane przez Wykonawcę.
3. Cenę ryczałtową traktować należy jako cenę ostateczną obejmującą wartość wykonania
zamówienia, wszystkie określone prawem podatki (w tym podatek VAT) oraz inne koszty
związane z realizacją zamówienia. Cena oferty musi obejmować wszystkie koszty i składniki
związane z wykonaniem zamówienia oraz warunki stawiane przez Zamawiającego.
4. Cena za realizację przedmiotu zamówienia nie podlega zmianom i obowiązuje przez cały czas
trwania umowy.
5. Podstawą do określenia ceny oferty (brutto) jest w szczególności załącznik nr 3 do Zapytania
ofertowego – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
6. Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić z wyjątkiem
okoliczności zawartych w pkt. 13.
7. Nie dopuszcza się wariantowości cen.
8. Do porównania i oceny ofert Zamawiający będzie brał pod uwagę cenę brutto całości zamówienia.
9. Wykonawca może złożyć ofertę na własnym formularzu, lecz jej treść i układ muszą być zgodne
z Formularzem załączonym do niniejszego Zapytania ofertowego (wg wzoru stanowiącego
Załącznik nr 1).
10. Cena podana w Formularzu oferty stanowi cenę brutto, to jest cenę netto powiększoną
o obowiązującą w momencie składania oferty stawkę podatku od towarów i usług (VAT).
11. Zamawiający przewiduje rozliczenie tylko w polskich złotych.
12. Cenę oferty należy podać do dwóch miejsc po przecinku. Cenę oferty brutto należy podać
w złotych polskich liczbowo z dokładnością do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5
grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.
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X.

1.

OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY
WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT – DOTYCZY
WSZYSTKICH CZĘŚCI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami
oceny ofert:
Nazwa kryterium

Waga kryterium oceny ofert

Cena oferty

100 %

2. Przyznawanie ilości punktów poszczególnym ofertom odbywać się będzie wg następujących zasad:
Cena oferty – waga kryterium 100 %
Ocenie zostanie poddana cena brutto oferty za realizację całego zamówienia, obliczona przez
wykonawcę zgodnie z przepisami prawa oraz sposobem obliczania ceny oferty, określonym w rozdziale
XI Zapytania ofertowego - podana na „Formularzu oferty”.
Wykonawca może uzyskać maksymalnie 100 pkt w kryterium cena oferty zgodnie z poniższym wzorem:

Cena brutto najniższej zaproponowanej oferty
Co = -------------------------------------------------------------- x 100 pkt
Cena brutto oferty badanej
Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3.

4.
5.

Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert
przedstawia taką samą cenę, Zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do
złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając
oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
W toku badania i oceny oferty zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert.
Zamawiający poprawia w ofercie:
a) oczywiste omyłki pisarskie,
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek,
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków
zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,
niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
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Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom
Zasady konkurencyjności oraz Zapytania ofertowego i została oceniona jako najkorzystniejsza w
oparciu o kryteria wskazane w pkt 1.
7. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy
złożyli oferty o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce
zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego
ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i
adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a
także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;
2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone i powodach odrzucenia oferty;
3) unieważnieniu postępowania;
6.

XI.

INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego
reprezentowanych przez Pełnomocnika, niezbędne jest przedstawienie pełnomocnictwa do
podpisania umowy, o ile załączone do oferty pełnomocnictwo nie uwzględniało tej czynności
prawnej.
2. Jeżeli oferta wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia została wybrana
zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej
współpracę tych wykonawców.
3. Wykonawca przez cały okres trwania umowy zobowiązany jest posiadać wszelkie niezbędne
umowy, uprawnienia, koncesje umożliwiające należyte wykonanie umowy.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od wykonawcy (na każdym etapie realizacji umowy)
złożenia dokumentów lub oświadczeń potwierdzających zdolność do należytego wykonania
przedmiotu zamówienia.

XII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY
1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność
za wykonanie umowy.
2. Warunki umowy zostały zawarte w Załączniku nr 4 oraz Załączniku nr 5 do Zapytania ofertowego
– Istotne postanowienia umowy.
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XIII. DODATKOWE INFORMACJE
1.

2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.

Zamawiający dopuszcza powierzenie przez Wykonawcę wykonania części zamówienia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza
powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy Zamawiający żąda wskazania przez
wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i
podania przez wykonawcę firm podwykonawców.
Wykonawca odpowiada za działania, uchybienia, zaniedbania podwykonawcy, jak za swoje
działania.
Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na usługi następuje w trakcie
jego realizacji, wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawia oświadczenia lub dokumenty,
o których mowa w Rozdziale V.
Jeżeli zamawiający stwierdzi, że dany podwykonawca nie spełnia warunków określonych w
Zapytaniu ofertowym, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub
zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
Przepisy pkt 3 i 4 stosuje się wobec dalszych podwykonawców.
Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia może powierzyć podwykonawcy wykonanie innych
usług niż wskazane w formularzu oferty.
Informacja na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych:
W postępowaniu ofertowym nie mogą brać udziału podmioty powiązane osobowo bądź
kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne
powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w
imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane
z przeprowadzeniem procedury wybory Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności
na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej,
2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, , o ile niższy próg nie wynika z przepisów
prawa lub nie został określony przez IZ PO,
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
4) pozostawianiu 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.
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XIV.

KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO W CELU ZWIĄZANYM Z POSTEPOWANIEM
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 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
(Dz. U. UE. L. 2016, nr 119, s. 1 ze zm.), zwanego dalej „RODO”, informuję, że:
1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiat Żniński, ul. Potockiego 1, 88-400 Żnin,
tel. 52 30 31 100.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan skontaktować się
pod adresem e-mali: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie, kierując korespondencję pod adres
siedziby Administratora.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia, realizowane jest na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego, zgodnie z zasadą
konkurencyjności pt. Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów/zajęć podnoszących wiedzę i
umiejętności zawodowe uczniów lub nadających uprawnienia uczniom w projekcie „Inwestuj w
swoje umiejętności zawodowe! – II edycja”.
Pani/Pana danych osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO – jako
niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze na mocy przepisów
ustawy Pzp, Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz.
869 ze zm.) oraz innych przepisów prawa.
W związku z przetwarzaniem danych w celu, o którym mowa w ust. 3, odbiorcami Pani/Pana
danych osobowych mogą być:
1) podmioty uprawnione do tego na podstawie przepisów prawa,
2) podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem są
współadministratorami danych osobowych lub przetwarzają w imieniu Administratora
dane osobowe, jako podmioty przetwarzające,
3) osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania.
Administrator nie ma zamiaru przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego
lub organizacji międzynarodowych.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres dwóch lat od dnia 31 grudnia roku
następującego po złożeniu do Komisji Europejskiej zestawienia wydatków, w którym ujęto
ostateczne wydatki dotyczące zakończenia Projektu.
W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych przysługuje
Pani/Panu:
1) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do otrzymania kopii danych
podlegających przetwarzaniu, przy czym, gdyby wykonanie tego obowiązku przez
Zamawiającego, wymagało niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać
od Pani/Pana, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu
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sprecyzowanie żądania, w szczególności podanie nazwy lub daty postępowania
(zakończonego postępowania) o udzielenie zamówienia.
2) prawo żądania sprostowania danych osobowych które są nieprawidłowe, a także prawo
żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych - przy czym skorzystanie przez
Panią/Pana, z tego uprawnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania ani
zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp ani naruszać
integralności protokołu oraz jego załączników.
3) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w następujących
przypadkach:
a)
gdy kwestionuje Pani/Pan prawidłowość danych osobowych – na okres
pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,
b)
jeżeli przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Pani/Pan sprzeciwia się
usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania,
c)
Administrator nie potrzebuje już danych do celów przetwarzania, ale są one
potrzebne Pani/Panu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
d)
jeżeli wniosła/wniósł Pani/Pan sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec
przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po
stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu
- przy czym, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu, a nadto od dnia zakończenia postępowania o
udzielenie zamówienia, w przypadku gdy wniesienie żądania ograniczenia przetwarzania danych
osobowych spowoduje ograniczenie przetwarzania tych danych osobowych zawartych w
protokole i załącznikach do protokołu, Zamawiający nie udostępnia tych danych zawartych
w protokole i w załącznikach do protokołu, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art.
18 ust. 2 RODO.
9. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych nie przysługuje
Pani/Panu:
1) prawo do usunięcia danych osobowych, gdyż na podstawie art. 17 ust. 3 lit. b), d) oraz
e) RODO – prawo to nie ma zastosowania w związku z przetwarzaniem danych w celu
wskazanym w ust. 3,
2) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21
RODO, gdyż nie ma ono zastosowania, jeżeli podstawę prawną przetwarzania tych
danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
3) prawa do przenoszenia danych na zasadach określonych w art. 20 RODO.
10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, pod adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
12. Nie podlega Pani/Pan decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym
przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 RODO.
Zgodnie z treścią art. 8a ust. 2 -4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.
U. z 2019 r. poz. 1843), informujemy iż:
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a)

b)

c)

w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3
rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający
może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających
na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679,
nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą.
wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie
ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.

ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO
Załącznik nr 1 Formularz oferty
Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym
Załącznik nr 3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 4 Istotne postanowienia umowy (część I – III przedmiotu zamówienia)
Załącznik nr 5 Istotne postanowienia umowy (część IV przedmiotu zamówienia)

Zatwierdził:
Starosta Żniński
Zbigniew Jaszczuk

