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Ogłoszenie nr 546122-N-2018 z dnia 2018-04-18 r.  

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: Przygotowanie, zaprojektowanie i 

wdrożenie internetowej platformy e-learningowej oraz szkoleń e-learningowych dotyczących 

specyfiki Programu LIFE, zasad aplikowania o środki na współfinansowanie projektów oraz 

zarządzania projektami, które takie współfinansowanie otrzymały  

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi  

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie nieobowiązkowe  

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego  

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  

Tak  

 

Nazwa projektu lub programu  

Projekt sfinansowany ze środków Programu działań na rzecz środowiska i klimatu LIFE Unii 

Europejskiej w ramach Umowy LIFE14CAP/PL/000011  

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których 

działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały 

zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie 

marginalizowanych  

Nie  

 

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej 

kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych 

przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)  

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający  

Nie  

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli 

przeprowadzenie postępowania  

Nie  

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie 

postępowania:  

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających  

Nie  

 

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz 

podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do 

kontaktów:  
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Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii 

Europejskiej  

Nie  

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw 

członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:  

Informacje dodatkowe:  

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, krajowy numer 

identyfikacyjny 142137128, ul. Konstruktorska   3A , 02-673  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo 

Polska, tel. 224590100, 224590292, e-mail Anna.Oledzka@nfosigw.gov.pl, 

Dominika.Chwalek@nfosigw.gov.pl, faks 224590201.  

Adres strony internetowej (URL): http://nfosigw.gov.pl  

Adres profilu nabywcy:  

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów 

plików, które nie są ogólnie dostępne  

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):  

Państwowa osoba prawna  

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):  

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania 

postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z 

innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za 

przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania 

odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z 

zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych 

zamawiających):  

 

I.4) KOMUNIKACJA:  

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod 

adresem (URL)  

Tak  

http://bip.nfosigw.gov.pl/zamowienia-publiczne  

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia  

Tak  

http://bip.nfosigw.gov.pl/zamowienia-publiczne  

 

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod 

adresem  

Nie  
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Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:  

Elektronicznie  

Nie  

adres  

 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny 

sposób:  

Nie  

Inny sposób:  

 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny 

sposób:  

Tak  

Inny sposób:  

Ofertę wraz z pozostałymi wymaganymi dokumentami należy złożyć w siedzibie NFOŚiGW – 

przesyłając na adres wskazany poniżej lub osobiście w Kancelarii NFOŚiGW  

Adres:  

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ul. Konstruktorska 3a, 02-673 

Warszawa  

 

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które 

nie są ogólnie dostępne  

Nie  

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: 

(URL)  

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przygotowanie, zaprojektowanie i wdrożenie 

internetowej platformy e-learningowej oraz szkoleń e-learningowych dotyczących specyfiki Programu 

LIFE, zasad aplikowania o środki na współfinansowanie projektów oraz zarządzania projektami, które 

takie współfinansowanie otrzymały  

Numer referencyjny: DDZ/08/2018  

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny  

Tak  

 

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi  

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych  

Zamówienie podzielone jest na części:  
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Nie  

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:  

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:  

 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu 

wykonawcy:  

 

 

 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót 

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa 

innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 

budowlane: Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie, zaprojektowanie i wdrożenie 

internetowej platformy e-learningowej oraz szkoleń e-learningowych dotyczących specyfiki Programu 

LIFE, zasad aplikowania o środki na współfinansowanie projektów oraz zarządzania projektami, które 

takie współfinansowanie otrzymały, w tym w szczególności: a) zaprojektowanie pod kątem 

technicznym i graficznym internetowej platformy e-learningowej i jej wdrożenie, b) przygotowanie 

pod kątem technicznym, graficznym, multimedialnym, merytorycznym i metodycznym szkolenia e-

learningowego w oparciu o materiały przekazane przez Zamawiającego, c) osadzenie 

wyprodukowanych szkoleń na platformie i zapewnienie możliwości odtwarzania wszystkich treści 

multimedialnych i wykonywania wszystkich zadań interaktywnych na stacjach roboczych 

beneficjentów spełniających wymagania minimalne określone przez Zamawiającego, d) osadzenie 

platformy e-learningowej na zewnętrznym serwerze (zapewnienie serwera wchodzi w zakres zadań 

Wykonawcy), utrzymanie i serwisowanie platformy w całym okresie trwania umowy, tj. do końca 

2019 roku, e) przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia wprowadzającego dedykowanego 

administratorom NFOŚiGW (2 osoby) w zakresie obsługi platformy i szkoleń, oraz pracownikom 

merytorycznym Wydziału ds. Programu LIFE (9 osób), w wymiarze zapewniającym skuteczne 

przeszkolenie ww. pracowników Zamawiającego. Szkolenie odbędzie się w siedzibie Zamawiającego. 

Po stronie Wykonawcy leży zapewnienie materiałów szkoleniowych w formie elektronicznej i 

drukowanej. Sprzęt, oraz salę szkoleniową zapewni Zamawiający, f) zapewnienie pakietu 100 

roboczogodzin do wykorzystania przez Zamawiającego po podpisaniu protokołu odbioru, w 

szczególności w celu modyfikowania platformy i aktualizowania szkoleń, g) zapewnienie wsparcia 

technicznego dla beneficjentów oraz dla administratorów NFOŚiGW, zarówno w ramach 

funkcjonalności platformy, jak i szkoleń, h) opracowanie „szkolenia aplikacyjnego” opisanego w 

punkcie 11 OPZ oraz podręczników dla beneficjentów i administratora NFOŚiGW, w formie 

dokumentu pdf opisującego mechanizmy działania i części składowe systemu, a także szczegółowej 

instrukcji obsługi, i) opracowanie pod kątem graficznym i merytorycznym szablonu certyfikatu dla 

beneficjentów zawierającego co najmniej: logotyp NFOŚiGW, logotyp LIFE, klauzulę „Sfinansowano ze 

środków UE w ramach umowy LIFE14 CAP/PL/000011”, datę wygenerowania certyfikatu, imię i 

nazwisko beneficjenta, ścieżkę edukacyjną szkolenia, unikalny numer certyfikatu, j) administrowanie 

platformą e-learningową i procesem szkoleniowym w całym okresie trwania umowy; szacowana 

liczba beneficjentów platformy wynosi co najmniej 1 000 osób, przy jednocześnie zalogowanych 

maksymalnie 600 osobach – od 01.08.2018 r. do 30.09.2018 r., oraz 01.05.2019 r. do 30.09.2019 r. W 

pozostałym czasie limit jednocześnie zalogowanych beneficjentów określa się maksymalnie 360 osób. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Części II i III SIWZ.  
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II.5) Główny kod CPV: 80420000-4  

Dodatkowe kody CPV:  

Kod CPV 

80540000-1 

 

 

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):  

Wartość bez VAT: 169550,00  

Waluta:  

PLN  

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita 

maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu 

zakupów)  

 

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 

134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie  

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone 

zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:  

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa 

ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:  

miesiącach:    lub dniach:  

lub  

data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-12-31  

 

II.9) Informacje dodatkowe:  

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I 

TECHNICZNYM  

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów  

Określenie warunków:  

Informacje dodatkowe  

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  

Określenie warunków:  

Informacje dodatkowe  

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  

Określenie warunków: Wykonawca w celu potwierdzenia, że spełnia warunek dotyczący zdolności 

technicznej lub zawodowej zobowiązany jest wykazać, że: a) w okresie ostatnich trzech lat (przed 

upływem terminu składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, 

wykonał dwie (dwukrotnie) usługi, z których każda polegała na przygotowaniu dedykowanego 

szkolenia e-learningowego (tj. realizowanego według zindywidualizowanych potrzeb zleceniodawcy, 

a nie w oparciu o tzw. gotowe wzorce - templates), obejmowała merytoryczne opracowanie treści, 

min. 100 ekranów szkoleniowych (może to dotyczyć jednego szkolenia lub modułów szkoleniowych 
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łącznie), wdrożenie platformy e-learningowej dla co najmniej 600 użytkowników oraz świadczenie 

usług hostingowych i wsparcia technicznego dla szkolenia, oraz była o wartości nie mniejszej niż 100 

000 zł brutto; Dla umów realizowanych w innej walucie należy przyjąć przeliczenie wg średniego 

kursu tej waluty ogłoszonego przez NBP i obowiązującego w dniu zawarcia danej umowy; b) do 

realizacji zamówienia dysponuje lub będzie dysponował zespołem osób, które pełnić będą 

następujące funkcje: i. kierownika projektu, odpowiedzialnego również za kontakt z Zamawiającym, 

ii. eksperta merytorycznego, którego zadaniem będzie nadzór nad opracowaniem metodyki 

szkolenia, scenariusza oraz materiału szkoleniowego, iii. metodyka szkoleń e-learningowych, iv. 

programisty – projektanta szkoleń e-learningowych, v. programisty – architekta systemu, vi. grafika, 

vii. administratora, i spełniać będą następujące wymagania: Ad.i. Kierownik projektu musi posiadać 

wyższe wykształcenie oraz doświadczenie w kierowaniu projektami obejmującymi utrzymanie i 

rozwój platformy e-learning oraz przygotowanie szkoleń e-learning, potwierdzone koordynowaniem 

minimum dwoma projektami realizowanymi na rzecz podmiotu/ów zewnętrznego/ych (na zlecenie 

innego podmiotu), w ramach których zapewnione było utrzymanie i rozwój platformy e-learning oraz 

przygotowanie szkoleń e-learning. Ad.ii. Ekspert merytoryczny musi posiadać wyższe wykształcenie 

oraz doświadczenie zawodowe w zakresie ochrony środowiska, rozumiane jako: - minimum 3-letnie 

doświadczenie w pracy (w tym czasie), w jednym z następujących obszarów: ochrona środowiska, 

ochrona klimatu, ochrona przyrody, edukacja ekologiczna lub zarządzanie projektami z zakresu 

ochrony środowiska, lub - w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert: 

prowadzenie działalności naukowej (autor/współautor publikacji naukowych) lub udział w 

konferencjach/spotkaniach/szkoleniach w charakterze prelegenta, co najmniej w jednym z ww. 

obszarów. Ad.iii. Metodyk szkoleń e-learningowych musi posiadać wyższe wykształcenie oraz co 

najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe w projektowaniu i opracowywaniu metodycznym szkoleń 

e-learning, obejmującym dobór materiałów źródłowych do tematu szkolenia, opracowanie programu 

szkolenia w oparciu o materiał źródłowy, wytworzenie treści szkolenia, w tym dobór odpowiedniej do 

tematu i grupy docelowej formy i metody szkolenia oraz doświadczenie z obszaru metodyki szkoleń 

e-learningowych, potwierdzone opracowanymi co najmniej 2 koncepcjami metodycznymi lub 

scenariuszami szkoleń e-learningowych. Ad.iv. Programista – musi posiadać wyższe wykształcenie 

oraz co najmniej 2-letnie doświadczenie w projektowaniu i tworzeniu responsywnych, 

interaktywnych stron internetowych, w tym również tworzeniu szkoleń w oparciu o najnowsze 

technologie e-learningowe. Ad.v. Programista – architekt systemu musi posiadać doświadczenie w 

projektowaniu, instalacji, konfigurowaniu i wdrażaniu co najmniej 2 dedykowanych platform e-

learningowych, łącznie dla co najmniej tysiąca użytkowników, wykonanych w okresie ostatnich 3 lat 

przed upływem terminu składania ofert. Ad.vi. Grafik musi posiadać wykształcenie wyższe na 

kierunku malarstwo lub rzeźba lub grafika lub grafika komputerowa lub rysunek lub architektura i 

posiadać min. 2-letnie doświadczenie zawodowe w projektowaniu graficznym w ramach realizacji 

szkoleń e-learning. Ad.vii. Administrator musi posiadać wykształcenie wyższe informatyczne lub 

teleinformatyczne oraz doświadczenie w administrowaniu, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem 

terminu składania ofert, minimum dwiema platformami e-learningowymi, dla których okres pełnienia 

funkcji administratora przez tę osobę był nie krótszy niż 12 miesięcy (łącznie). Dopuszcza się oby 

jedna osoba pełniła więcej niż jedną funkcję, z zastrzeżeniem spełnienia przez nią wymagań dla 

każdej z pełnionych funkcji.  

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia 

wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak  

Informacje dodatkowe: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia: 1) warunek, o którym mowa w pkt. III.1.a) ogłoszenia musi spełniać co najmniej jeden z 

nich samodzielnie, 2) warunek, o którym mowa w pkt. III.1.b) IDW mogą spełniać łącznie.  
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III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA  

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp  

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp 

Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa 

wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)  

 

 

 

 

 

 

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)  

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO 

POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI  

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  

Tak  

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji  

Nie  

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W 

POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O 

KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:  

1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia, Wykonawca zobowiązany będzie, złożyć: 1. 

odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli 

odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw 

wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 2. zaświadczenie właściwego naczelnika 

urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, 

wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument 

potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie 

spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3. zaświadczenie właściwej terenowej 

jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 

Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z 

właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, 

w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.  

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W 

POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O 

KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP  

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:  

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany 



DDZ/08/2018 

będzie złożyć: a) Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 

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, 

wraz z dowodami określającymi czy usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o 

których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego 

usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca 

nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; (zaleca się sporządzić Wykaz 

usług, zgodnie z Załącznikiem nr 4 do IDW), UWAGA: W przypadku uzupełniania Wykazu usług o 

nowe usługi lub uzupełnienia brakujących bądź wadliwych dokumentów na potwierdzenie już 

wskazanych usług, nowe usługi/uzupełnione dokumenty będą brane pod uwagę wyłącznie w celu 

wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu, nie będą natomiast brane pod uwagę przy 

ocenie oferty w kryterium oceny ofert. b) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 

zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i 

wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresem wykonywanych przez nie 

czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (zaleca się sporządzić Wykaz 

osób, zgodnie z Załącznikiem nr 5 do IDW). UWAGA: W celu uzyskania dodatkowych punktów w 

kryterium oceny ofert – doświadczenie eksperta merytorycznego, w Wykazie osób należy wskazać 

informacje o ewentualnym udziale eksperta merytorycznego w projektach LIFE. W przypadku 

uzupełniania Wykazu osób o nowe osoby lub brakujące informacje, nowe osoby/informacje będą 

brane pod uwagę wyłącznie w celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu, nie będą 

natomiast brane pod uwagę przy ocenie oferty w kryterium oceny ofert.  

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:  

 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W 

POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O 

KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP  

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)  

Wykonawca na wezwanie Zamawiającego i w terminie przez niego wskazanym przedłoży informację, 

w formie oświadczenia (w oryginale), o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów 

(t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 229), z innymi Wykonawcami, którzy złożyli oferty (zaleca się złożenie 

dokumentu odpowiednio z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik 6 do IDW). W przypadku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej, wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może 

przedstawić dowody (dokumenty bądź informacje) potwierdzające, że powiązania z innym 

Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

Powyższe nie będzie miało zastosowania, jeżeli w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta.  

SEKCJA IV: PROCEDURA  

IV.1) OPIS  

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony  

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:  

Tak  

Informacja na temat wadium  

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych). 

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek: BGK 

O/Warszawa 27 1130 1017 0000 0109 9520 0093. Zaleca się, aby przelew wskazywał numer 
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referencyjny i nazwę postępowania. Wykonawca, który wnosi wadium w pieniądzu, poda w 

Formularzu Ofertowym numer rachunku, na który należy zwrócić wadium. Wadium, wnoszone w 

innych niż pieniądz formach, należy złożyć, najpóźniej wraz z ofertą (jako oddzielny od oferty 

dokument) w miejscu wyznaczonym do składania ofert. Dokument powinien być złożony w formie 

oryginału.  

 

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:  

Nie  

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:  

 

 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert 

katalogów elektronicznych:  

Nie  

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów 

elektronicznych:  

Nie  

Informacje dodatkowe:  

 

 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:  

Nie  

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej  

 

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:  

 

 

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu  

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)  

Liczba wykonawców    

Przewidywana minimalna liczba wykonawców  

Maksymalna liczba wykonawców    

Kryteria selekcji wykonawców:  

 

 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:  

Umowa ramowa będzie zawarta:  

 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:  

 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:  
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Informacje dodatkowe:  

 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:  

 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące 

dynamicznego systemu zakupów:  

 

Informacje dodatkowe:  

 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie 

katalogów elektronicznych:  

 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do 

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:  

 

 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna  

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg 

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)  

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:  

 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:  

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu 

zamówienia:  

 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej 

oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:  

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:  

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na 

jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):  

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji 

technicznych w zakresie połączeń:  

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:  

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:  

 

Czas trwania:  

 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:  

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:  

 

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:  

IV.2.2) Kryteria  

Kryteria Znaczenie 
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cena 60,00 

Doświadczenie Wykonawcy 30,00 

Doświadczenie eksperta merytorycznego 10,00 

 

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg 

nieograniczony)  

Tak  

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne  

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem  

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:  

 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez 

przeprowadzenia negocjacji  

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:  

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):  

 

Informacje dodatkowe  

 

 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego  

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:  

 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego 

przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje 

nagrody:  

 

Wstępny harmonogram postępowania:  

 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:  

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:  

 

 

Informacje dodatkowe:  

 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego  

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą 

odpowiadać wszystkie oferty:  

 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez 

zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:  

 

Informacje dodatkowe:  

 

IV.4) Licytacja elektroniczna  

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:  
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Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji 

elektronicznej:  

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym 

wymagania techniczne urządzeń informatycznych:  

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości 

postąpień:  

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:  

Czas trwania:  

 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:  

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:  

Data: godzina:  

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:  

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:  

 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie 

zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:  

 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:  

 

Informacje dodatkowe:  

IV.5) ZMIANA UMOWY  

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak  

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:  

Strony zobowiązują się dokonać zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym 

mowa w § 11 ust. 1 Umowy, w formie pisemnego aneksu, każdorazowo w przypadku wystąpienia 

jednej z następujących okoliczności: a) zmiany stawki podatku od towarów i usług, b) zmiany 

wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej 

ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę, c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - na zasadach i 

w sposób określony w ust. 2 - 12, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy 

przez Wykonawcę. Zmiana wynagrodzenia, w okoliczności wskazanej w pkt. b i c niniejszego ustępu 

może dotyczyć wyłącznie wynagrodzenia za świadczenie usług opisanych w § 2 ust.2  

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):  

 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym  

 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:  
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Data: 2018-05-08, godzina: 11:00,  

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia 

(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):  

Nie  

Wskazać powody:  

 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu  

> Język polski  

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)  

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku 

nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi 

środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym 

Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie  

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące 

sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał 

przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie  

IV.6.6) Informacje dodatkowe:  

1. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest: Elżbieta 

Adamaszek-Watts - od poniedziałku do piątku w godz. 730 – 1530; nr faksu +48 22 45 90 201, e-mail: 

Elzbieta.Watts@nfosigw.gov.pl. 2. Postępowanie prowadzone jest na podstawie przepisów 

dotyczących zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi - art. 138o ustawy Pzp, z 

zachowaniem zasad przejrzystości, obiektywizmu i niedyskryminacji. Przedmiotem zamówienia jest 

świadczenie usług, które zostały wymienione w wykazie usług społecznych i innych szczególnych 

usług, stanowiącym załącznik XIV do dyrektywy 2014/24/UE. Zasady przeprowadzenia postępowania 

określone zostały przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z 

wykorzystaniem przepisów dotyczących trybu przetargu nieograniczonego. 3. W przypadku 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia brak podstaw wykluczenia, o 

których mowa w pkt. III. 2) ogłoszenia musi wykazać każdy z Wykonawców. 4. Wykluczenie 

Wykonawcy następuje w przypadku zaistnienia przesłanek określonych w pkt. III. 2) ogłoszenia, z 

uwzględnieniem art. 24 ust. 7 ustawy Pzp. 5. Wraz z ofertą należy złożyć: a) stosowne 

Pełnomocnictwo / Pełnomocnictwa - w przypadku, gdy oferta i/lub inne dokumenty podpisane są 

przez Pełnomocnika/Pełnomocników Wykonawcy, b) w przypadku Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia- dokument/dokumenty ustanawiające Pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w 

postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, c) oświadczenia, o których 

mowa w pkt. VII.1 IDW, d) Wykaz usług wraz z dowodami potwierdzającymi należyte ich wykonanie , 

o których mowa w pkt. VII.2.1a) IDW, e) Wykaz osób, o którym mowa w pkt. VII.2.1b) IDW, f) 

dokument (zobowiązanie), o którym mowa w pkt. VI.3.1) IDW.  

 


