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Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. , poz. 1579 ze zm.) 
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§ 1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE  

 

1. Dane Zamawiającego:                                                                                                         

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie 

35-078 Rzeszów, ul. Hetmańska 120 

tel.   017  74 70 600   ,   fax.  017 74 70 601 

Adres strony internetowej Zamawiającego: www.rops.rzeszow.pl. 

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1530 

2. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie, prowadzi postępowanie                       

o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie                

z ustawą Pzp i przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie oraz niniejszej 

SIWZ, a w sprawach nieuregulowanych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 

1964 r. kodeks cywilny (Dz.U. z 2018r., poz.1025 ze zm.), zwanej dalej Kc. 

3. Zamawiający:  

3.1 nie dopuszcza składania ofert: 

 wariantowych, 

3.2 nie przewiduje: 

 zawarcia umowy ramowej, 

 aukcji elektronicznej, 

 wniesienia wadium, 

 zamówień uzupełniających, 

 wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

 rozliczeń w walutach obcych. 

3.3 nie wymaga:  

 wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

4. Postępowanie jest oznaczone numerem: PF.261.42.2018.LK. Wykonawcy we wszystkich 

kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na ten znak. 

5. Zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie 

zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie 

podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

 

§ 2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest stworzenie systemu CMS – platformy edukacyjnej (zwanej 

dalej „Platformą”) oraz zarządzanie nią od strony technicznej na potrzeby projektu 

partnerskiego pn.: „Liderzy kooperacji" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, 

Edukacja, Rozwój, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na 

lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, 

gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna. Projekt realizowany 

jest przez 5 Partnerów tj.: Lidera - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie 

http://www.rops.rzeszow.pl/
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oraz Partnerów: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie,  Regionalny 

Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku, Województwo Świętokrzyskie - Regionalny 

Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach, województwo 

mazowieckie – Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w Warszawie. 

2. Zamówienie dotyczy głównie: 

2.1. opracowania schematu struktury i szaty graficznej Platformy ; 

2.2. uruchomienie Platformy wraz z wszystkimi niezbędnymi funkcjonalnościami; 

2.3. utrzymywania Platformy w stanie sprawności technicznej; 

2.4. hosting platformy; 

3. Zamawiający dysponuje łączną kwotą na realizacje niniejszego zamówienia  

w wysokości: 42 000,00 zł brutto ( słownie: czterdzieści dwa tysiące złotych 00/100),   

w podziale na: 

3.1. zaprojektowanie i uruchomienie Platformy -  40 000,00 zł brutto (słownie: 

czterdzieści tysięcy złotych 00/100), 

3.2. hosting platformy w okresie do 31.03.2021r. - 2 000,00 zł brutto ( słownie: dwa 

tysiące zł brutto 00/100) 

4. Kod CPV:   

4.1.  72413000-8 - usługi w zakresie projektowania stron WWW,  

4.2. dodatkowe przedmioty: 72243000-0 usługi programowania, 72267000-4 usługi  

w zakresie serwisowania oprogramowania, 72415000-2 usługi hostingowe dla stron 

WWW; 

5. Wszędzie tam, gdzie przedmiot zamówienia jest opisany poprzez wskazanie znaków 

towarowych, patentów, norm, aprobat, standardów lub pochodzenia, Zamawiający 

dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku do 

opisanych w niniejszej specyfikacji, pod warunkiem, że będą one posiadały, co najmniej 

takie same lub lepsze parametry funkcjonalne i nie obniżą określonych w niniejszej 

SIWZ standardów. Wszystkie zaproponowane przez Wykonawcę równoważne 

funkcjonalności lub inne elementy muszą: 

5.1.posiadać parametry funkcjonalne nie gorsze od określonych w niniejszej SIWZ; 

5.2.zapewniać pełną kompatybilność sprzętową i programową z rozwiązaniami 

określonymi w niniejszej SIWZ; 

5.3.gwarantować sposób administrowania i zarządzania systemami, wynikający wprost  

z rozwiązania projektowego zawartego w niniejszej SIWZ; 

5.4.posiadać stosowne certyfikaty, dopuszczenia i atesty. 

6. Przez pojęcie platformy edukacyjnej należy rozumieć narzędzie, posiadające określone 

funkcjonalności i parametry, umożliwiające dostarczanie beneficjentom treści 

edukacyjnych, z wykorzystaniem komputera i Internetu, 24 godziny na dobę, 7 dni  

w tygodniu. Platforma to jest CMS o zdefiniowanym przez Zamawiającego celu 

edukacyjnym. 

7. Przez pojęcie CMS (Content Management System - system zarządzania treścią) należy 

rozumieć aplikację internetową lub ich zestaw, pozwalającą na łatwe utworzenie serwisu 

WWW, jego aktualizację i rozbudowę.  

8. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do SIWZ. 
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9. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 

Zamawiający  żąda wskazania przez Wykonawcę - w formularzu ofertowym, 

stanowiącym  Załącznik nr 2 do SIWZ - części zamówienia, których wykonanie zamierza 

powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. 

§ 3.TERMIN WYKONANIA  ZAMÓWIENIA 

 

1. Platforma wraz z wszystkimi funkcjonalnościami (opisanymi w Załączniku nr 1 do SIWZ) 

zostanie uruchomiona do 30.11.2018 r. 

2. Sprawne funkcjonowanie Platformy zostanie zapewnione od dnia jej uruchomienia co 

najmniej do dnia zakończenia Projektu w dniu 31.03.2021 r. 

 

§4. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

  

1.  O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału 

w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający uzna 

warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż:  

1.1. w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał, a w przypadku usług 

ciągłych lub okresowych wykonuje, co najmniej dwie usługi, o wartości nie mniejszej 

niż 20 000,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia tysięcy zł brutto ) każda, z których 

każda obejmowała wdrożenie i zarządzanie systemem CMS, przy czym przyjmuje 

się, że „wdrożenie” oznacza opracowanie CMS-u zarówno pod kątem 

funkcjonalności, jak i graficznym. W przypadku usług nadal wykonywanych 

faktycznie zrealizowany zakres zamówienia na dzień składania ofert musi spełniać 

warunki określone powyżej. 

1.2 dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia  

w tym co najmniej: 

 kierownikiem projektu, który posiada wyższe wykształcenie oraz 

doświadczenie w kierowaniu projektami w zakresie wdrażania i zarządzania 

systemami CMS, potwierdzone koordynowaniem minimum dwoma projektami 

na rzecz podmiotów zewnętrznych. Poprzez projekt na rzecz podmiotu 

zewnętrznego należy rozumieć odrębną umowę, dotycząca wdrożenia systemu 

CMS. 

 programistą, który będzie pełnił funkcję architekta systemu, posiadającego 

doświadczenie w projektowaniu, instalacji, konfigurowaniu i wdrażaniu 

systemów CMS; 

 grafikiem, posiadającym min. 2 lata doświadczenia zawodowego  

w projektowaniu graficznym; 

 administratorem, posiadającym wykształcenie wyższe, doświadczenie  

w administrowaniu systemami CMS, dla których okres pełnienia funkcji 

administratora był nie krótszy niż 12 miesięcy. 
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UWAGA!: Zamawiający dopuszcza aby jedna osoba pełniła maksymalnie dwie funkcje. 

 

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek 

udziału w postępowaniu, określony w §4 ust.1pkt.1.1 niniejszej  SIWZ zostanie uznany za 

spełniony gdy warunek w całości spełnia samodzielnie przynajmniej jeden  

z Wykonawców. Spełnianie warunku określonego w § 4 ust.1 pkt. 1.2  niniejszej SIWZ 

Wykonawcy mogą wykazać wspólnie, opierając się na łącznym potencjale konsorcjum. 

3. Zamawiający nie wymaga, by osoby, które będą realizowały zamówienie były zatrudnione 

przez Wykonawcę na umowę o pracę. 

4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału  

w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, 

lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji 

finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego 

łączących go z nim stosunków prawnych. 

5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi 

udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi 

zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych 

podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji 

zamówienia.  

6. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli 

podmioty te zrealizują usługi do realizacji których te zdolności są wymagane. 

7. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności 

techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna pozwalają na 

wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu.  

8. Oświadczenia i dokumenty składane na potwierdzenie spełniania warunków udziału  

w postępowaniu mają spełniać wymagania określone w ustawie Pzp i w przepisach 

Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów 

dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r., poz.1126). 

 

§5. PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCY 

 

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają 

wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1ustawy Pzp. 

2. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub 

sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, Zamawiający zbada czy nie 

zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 

pkt 13-22 ustawy Pzp. 

3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy  

z Wykonawców samodzielnie musi wykazać brak podstaw do wykluczenia. 

4. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego 

informacji o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp w szczególności dotyczących firm 
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oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, przekazuje Zamawiającemu 

oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,  

w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. 

U. z 2017 r. poz. 229 ze zm.), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.  

5. Wykonawcy, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 

16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty 

częściowe, podlegają wykluczeniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi 

powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji w niniejszym postępowaniu 

o udzielenie zamówienia. 

6. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 ustawy Pzp 

oraz pkt 16-20 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki 

są wystarczające do wykazania rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie 

szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie 

pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu 

faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków 

technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania 

dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu 

postępowaniu wykonawcy. Zdania pierwszego niniejszego ustępu nie stosuje się, jeżeli 

wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym 

wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony 

w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 

7. Zamawiający nie przewiduje wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy 

Pzp. 

8. Oświadczenia i dokumenty składane na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia  

z udziału w postępowaniu mają spełniać wymagania określone w ustawie Pzp  

i w przepisach Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r.  w sprawie 

rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia (Dz.U.  z 2016 r., poz.1126). 

 

§6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ  LUB DOKUMENTÓW, 

POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU  

W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA 

 

1. Zamawiający żąda aby Wykonawca złożył wraz z ofertą aktualne na dzień składania ofert 

oświadczenia w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu 

oraz w SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniach, stanowić będą wstępne 

potwierdzenie, że Wykonawca: 

1.1 nie podlega wykluczeniu, 

1.2 spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

2. Oświadczenie o którym mowa w ww. ust. 1 pkt 1.1, należy złożyć zgodnie  

z Załącznikiem nr 3 do SIWZ. 

3. Oświadczenie o którym mowa w ww. ust. 1 pkt 1.2, należy złożyć zgodnie  

z Załącznikiem nr 4 do SIWZ. 
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4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 

istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje 

się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych 

podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w ust. 1. 

5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie 

w zakresie braku podstaw wykluczenia składa każdy z Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają brak podstaw wykluczenia. 

6. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie 

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składa każdy z Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają  spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców  wykazuje  

spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 

7. Zamawiający, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia 

w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia, 

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 

ust. 1 ustawy Pzp. 

8. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 

określonych w §4 niniejszej SIWZ na wezwanie, o którym mowa w ww. ust. 7, należy 

złożyć: 

8.1. wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 

również wykonywanych 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 oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi 

zostały wykonane lub są wykonywane należycie - potwierdzający spełnianie 

warunku określonego w § 4 ust.1 pkt.1.1 niniejszej SIWZ (wypełniony i podpisany 

Załącznik Nr 5 do SIWZ). Podane wartości muszą dotyczyć jednego zamówienia 

(przez co rozumie się, że musi wynikać z jednostkowej umowy). 

Dowodami, o których mowa powyżej są: 

referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego 

dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub 

ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym 

charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie 

Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal 

wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte 

wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; 

8.2. wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, wraz  

z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia  

i wykształcenia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz 

informacją o podstawie dysponowania tymi osobami - potwierdzający spełnianie 

warunku określonego w § 4 ust.1 pkt.1.2 niniejszej SIWZ (wypełniony  

i podpisany Załącznik Nr 6 do SIWZ). 

9. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie:   
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9.1  dokument wskazany w § 6 ust.8 pkt.8.1 niniejszej SIWZ powinien zostać złożony 

w taki sposób, aby wykazać, że warunek udziału w postępowaniu w zakresie 

wymaganego doświadczenia (§ 4 ust.1 pkt.1.1 niniejszej SIWZ) w całości spełnia 

samodzielnie przynajmniej jeden z Wykonawców; 

9.2 dokument wskazany w § 6 ust.8 pkt.8.2 powinien zostać złożony w taki sposób, 

aby wykazać, że warunek udziału w postępowaniu w zakresie wymaganego 

potencjału osobowego (§ 4 ust.1 pkt.1.2 niniejszej SIWZ) Wykonawcy ubiegający 

się o udzielenie zamówienia spełniają łącznie (przez jednego lub kilku 

Wykonawców łącznie); 

9.3 jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

zostanie wybrana, taki Wykonawca będzie zobowiązany przed zawarciem umowy 

w sprawie zamówienia publicznego do złożenia Zamawiającemu umowy 

regulującej współpracę tych Wykonawców; 

9.4 wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną 

i mają do nich zastosowanie zasady określone powyżej. 

10. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania,  

o których mowa w art.24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest do 

przekazania  Zamawiającemu w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej 

informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (informacji z otwarcia ofert): 

10.1 Oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej 

grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje 

potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 

konkurencji w postępowaniu. ww. oświadczenie należy złożyć  

w oryginale. Wzór oświadczenia zostanie umieszczony na stronie internetowej 

Zamawiajacego wraz z informacją z otwarcia ofert. 

11. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

dokumenty wymienione w ww. ust. 10 składa każdy z Wykonawców występujących 

wspólnie. 

§7.INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO  

Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB 

DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO 

POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCĄ 

 

1. W postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający  

i Wykonawcy przekazują w języku polskim. 

2. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy 

mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty oraz 

oświadczeń i dokumentów wymienionych w niniejszej SIWZ (również w przypadku ich 

złożenia w wyniku wezwania, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp) dla których 

Prawodawca przewidział wyłącznie formę pisemną. 
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3. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się 

numerem sprawy określonym w SIWZ. 

4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę 

pisemnie winny być składane na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej  

w Rzeszowie 35-045 Rzeszów, ul. Hetmańska 9. 

5. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę 

drogą elektroniczną winny być kierowane na adres: a.rozmus@rops.rzeszow.pl,  

a faksem na nr (17) 17 74 70 601. 

6. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocą 

faksu lub drogą elektroniczną wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego 

potwierdzenia faktu ich otrzymania. 

7. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest: 

Aleksandra Rozmus, tel. 17 850 79 25. 

8. Nie będą udzielane wyjaśnienia na zapytania dotyczące niniejszej SIWZ kierowane  

w formie ustnej bezpośredniej lub telefonicznie. 

9. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców, w celu 

wyjaśnienia wątpliwości dotyczących SIWZ. 

 

§8. TERMIN ZWIĄZANIA  OFERTĄ 

 

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni rozpoczynający się wraz z upływem 

terminu składania ofert. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może 

przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 

dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie 

zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

 

§9. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

 

1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. 

2. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Zamawiający nie 

dopuszcza złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów 

elektronicznych do oferty. 

3. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 

4. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, dokumenty sporządzone w języku obcym 

należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski. 

5. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osoby upoważnione do 

reprezentowania Wykonawcy zgodnie z reprezentacją wynikającą z właściwego rejestru 

lub na podstawie udzielonego pełnomocnictwa. 

6. Oferta powinna zawierać: 
6.1 wypełniony zgodnie z SIWZ i podpisany formularz ofertowy – zgodnie ze wzorem 

stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ (w oryginale); 
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6.2 Oświadczenie, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 1.1 niniejszej SIWZ, o braku 

podstaw wykluczenia - Załącznik  nr 3 do SIWZ (w oryginale); 

6.3 Oświadczenie, o którym mowa w§ 6 ust. 1 pkt 1.2 niniejszej SIWZ , o spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu- Załącznik nr 4 do SIWZ (w oryginale); 

6.4 Dokument zawierający dowód, zgodnie z art. 22 a ustawy Pzp, że Wykonawca 

będzie dysponował zasobami innych podmiotów w trakcie realizacji zamówienia 

jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, 

będzie polegał na zasobach innych podmiotów. 

6.5 Pełnomocnictwo (w oryginale lub kopii uwierzytelnionej przez notariusza lub 

mocodawcę) do działania w imieniu Wykonawcy - jeżeli zostało udzielone. 

6.6 Wykaz doświadczenia kierownika projektu – zgodnie ze wzorem stanowiącym 

Załącznik nr 7 do SIWZ; 

7. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca  

2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od 

Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z.2016 r., poz.1126) 

dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega 

Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, składane są w oryginale. 

8. Dokumenty, o których mowa w ww. rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których 

mowa w ust.7, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność  

z oryginałem. 
9. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, 

podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie, 

które każdego z nich dotyczą. 

10. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy 

występujący wspólnie, ustanawiają na piśmie pełnomocnika do reprezentowania ich  

w postępowaniu  albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy zgodnie z art. 

23 ust. 2 ustawy Pzp. 

11. Wykonawcy, występujący wspólnie, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie 

umowy. 

12. Ofertę, zawierającą wymagane dokumenty i oświadczenia, należy złożyć w zamkniętej 

kopercie /opakowaniu/ do Zamawiającego na adres: Regionalny Ośrodek Polityki 

Społecznej w Rzeszowie 35-045 Rzeszów, ul. Hetmańska 9, pok. 301 (sekretariat) 

oraz opisać: 
 

„Oferta  dotycząca postępowania pn:  „STWORZENIE PLATFORMY 

EDUKACYJNEJ ORAZ ZARZĄDZANIE NIĄ OD STRONY TECHNICZNEJ”-  

w związku z realizowanym projektem partnerskim pn.: „Liderzy kooperacji"  

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój, finansowanego ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 

– nr sprawy: PF.261.42.2018.LK , NIE OTWIERAĆ przed upływem terminu 

składania ofert. 
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13. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż  

w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż 

zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może 

zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust.4 ustawy Pzp. 

14. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do 

złożonej oferty lub ją wycofać. Zmiany w ofercie lub jej wycofanie winny być doręczone 

Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania 

ofert. Zmiana oferty musi być złożona według takich samych zasad jak oferta  

a opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie: „ZMIANA OFERTY”. 

 

§10. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

 

1. Miejsce i termin składania ofert: 

1.1 Miejsce składania ofert:  Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie, 

35-045 Rzeszów, ul. Hetmańska 9, pok. 301 (sekretariat) 

1.2 Termin składania ofert: do  dnia 02.10.2018 r.   do  godz. 10.00. 
1.2.1 Za termin złożenia oferty  przyjęty będzie dzień i godzina jej otrzymania 

przez Zamawiającego. 

1.2.2 Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po 

terminie.  

2. Miejsce i termin otwarcia ofert 

2.1 Otwarcie ofert odbędzie się w budynku Regionalnego Ośrodka Polityki 

Społecznej w Rzeszowie, 35-045 Rzeszów, ul. Hetmańska 9, pok. 323  

2.2 Termin otwarcia ofert: dnia  02.10.2018 r.  godz. 10.15. 

2.3 Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich 

składania. 

2.4 Kolejność otwierania ofert będzie zgodna z kolejnością ich złożenia do 

Zamawiającego. 

2.5 Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

2.6 Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy oraz adresy Wykonawców,  

a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu 

gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach – w zakresie jakim dotyczy. 

3. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej 
informacje dotyczące: 

3.1. kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

3.2. firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

3.3. ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 

zawartych w ofertach – w zakresie jakim dotyczy. 

4. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej 

http://bip.rops.rzeszow.pl/ informacji, o której mowa w ust. 3 przekazuje 

Zamawiającemu  oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej 
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samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze 

złożonym oświadczeniem, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania  

z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia. 

 

§11. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY 

 

1. Cena ofertowa – cena, za którą Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu 

zamówienia, łącznie z podatkiem VAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami 

w tym zakresie. 

2. Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją 

zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. 

3. Cena ofertowa musi być wyrażona w złotych polskich i zaokrąglona do dwóch miejsc po 

przecinku. 

4. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, 

Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od 

towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 

Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie 

prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę 

(rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego 

powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

5. Ceny jednostkowe złożone w ofercie nie mogą ulec zmianie w trakcie realizacji umowy. 

6. Cenę ofertową za realizację zamówienia Wykonawca zobowiązany jest przedstawić  

w rozbiciu wg tabeli wskazanej w formularzu ofertowym – Załącznik nr 2 do SIWZ, 

gdzie należy podać wycenę za:   

6.1. Opracowanie i uruchomienie Platformy; 

6.2. Hosting Platformy w okresie do 31.03.2021 

§12. OPIS KRYTERIÓW,  KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ 

KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG 

TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 

 

1. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie: 

1.1. Cena (C) – znaczenie kryterium – 60 % 

1.2. Doświadczenie kierownika projektu (DK) – 40% 

1 pkt=1% 

2. Sposób oceny oferty: 

2.1. Cena (C): 

Punkty w tym kryterium obliczone zostaną według wzoru: 
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najniższa cena brutto spośród badanych ofert 

C =   ----------------------------------------------------------------------- x 60 

cena brutto badanej oferty 

 

Wynik działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku, maksymalna liczba punktów 

jaką można uzyskać – 60 pkt.  

2.2. Doświadczenie kierownika projektu (DK)  

 Ocena ofert w  kryterium (DK) będzie odbywać się w skali punktowej od 0 do 

40 punktów na podstawie informacji podanych przez Wykonawcę w „Wykazie 

doświadczenia kierownika projektu” - Załącznik nr 7 do SIWZ. Zamawiający 

będzie oceniał liczbę koordynowanych projektów na rzecz podmiotów 

zewnętrznych. Poprzez projekt na rzecz podmiotu zewnętrznego należy 

rozumieć odrębną umowę dotycząca wdrożeń systemów CMS. 

Punkty w niniejszym kryterium będą przyznawane wg następujących zasad: 2 

(dwa) projekty – 0 pkt., natomiast za każdy dodatkowy projekt powyżej  2 

(dwóch) Zamawiający przyzna 4 pkt. Maksymalna liczba punktów do 

uzyskania w niniejszym kryterium wynosi 40; 

 Zamawiający będzie oceniał doświadczenie wyłącznie jednego kierownika; 

 Wpisanie imienia i nazwiska kierownika w Załączniku 7 do SIWZ jest 

obowiązkowe. W przypadku niewpisania imienia i nazwiska kierownika, oferta 

Wykonawcy nie będzie podlegała ocenie w kryterium (DK). Wykonawca 

otrzyma wówczas 0 punktów w niniejszym kryterium; 

 W przypadku wskazania przez Wykonawcę większej liczby kierowników, 

Zamawiający oceni kierownika z największą liczbą zrealizowanych projektów; 

 W przypadku wskazania przez Wykonawcę więcej niż jednego kierownika  

z takim samym doświadczeniem (taką samą liczbą projektów), Zamawiający 

oceni  wybranego losowo kierownika. 

 Wykonawca jest zobowiązany skierować do realizacji zamówienia  kierownika 

projektu, który podlegał ocenie w kryterium oceny ofert. 

 UWAGA! Załącznik nr 7 do SIWZ nie będzie podlegać uzupełnieniu. 

Wykonawca otrzyma 0 punktów w kryterium (DK) w przypadku niezałączenia 

go do oferty. 

3. Liczba punktów za poszczególne kryteria, zostanie zsumowana i będzie stanowić 

końcową ocenę oferty. Maksymalna liczba punktów za w/w kryteria wynosi 100 

punktów. 

4. Oferta Wykonawcy, która uzyska najwyższy wynik oceny oferty uznana zostanie przez 

Zamawiającego za najkorzystniejszą. 

5. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 

przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród 

tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej 
cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w 

terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. 
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6. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż 

zaoferowane w złożonych ofertach. 

7. Wszystkie wyniki zostaną przez Zamawiającego zaokrąglone, zgodnie z zasadami  

matematycznymi, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

 

§13. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 

 

1. Przed podpisaniem umowy, wybrany Wykonawca przekaże Zamawiającemu informacje 

niezbędne do wpisania do treści umowy np. imiona i nazwiska uprawnionych osób, które 

będą reprezentować Wykonawcę przy podpisaniu umowy, dane kontaktowe, nr rachunku, 

itp. 

2. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 

183 ustawy Pzp, w terminie  nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia  

o wyborze najkorzystniejszej oferty jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 

3. Umowa będzie mogła zostać zawarta przed upływem ww. terminów, jeżeli  

w postępowaniu: 

3.1 została złożona tylko jedna oferta 

lub 

3.2 upłynął termin do wniesienia odwołania na czynności zamawiającego 

wymienione w art. 180 ust. 2 ustawy Pzp, lub w następstwie jego wniesienia 

Izba ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze. 

 

§14. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ 

WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO 

WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, 

ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH 

 

1. Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta na warunkach określonych we wzorze 

umowy stanowiącym  Załącznik nr 8 do SIWZ. 

2. Złożenie przez Wykonawcę oferty jest równoznaczne z akceptacją wzoru umowy oraz 

zobowiązaniem do zawarcia umowy na warunkach w niej określonych. 

3. Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta w miejscu i terminie wyznaczonym 

przez Zamawiającego. 
4. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w następujących 

przypadkach i na określonych zasadach: 
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4.1.dopuszczalna jest zmiana  terminu realizacji zamówienia. Zmiana musi być spowodowana 

obiektywnymi czynnikami, które uniemożliwiają dotrzymanie terminów oraz wynika z 

okoliczności , których nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy; 

4.2. dopuszczalna jest zmiana sposobu rozliczania się pomiędzy Wykonawcą  

a Zamawiającym. Zmiana umowy w tym zakresie może nastąpić w szczególności  

w przypadku: zmiany terminów realizacji zamówienia czy braku możliwości 

dysponowania środkami finansowymi przekazywanymi Zamawiającemu przez Instytucję 

Pośredniczącą; 

4.3.dopuszczalna jest zmiana umożliwiająca usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy 

w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów; 

4.4.dopuszczalna jest zmiana istotnej treści umowy, w przypadku zmiany przepisów prawa 

obowiązujących w dniu zawarcia umowy; 

4.5.dopuszczalna jest zmiana umowy jeżeli jej wprowadzenie jest konieczne dla prawidłowej 

realizacji projektu i wynika z decyzji krajowych lub zagranicznych Instytucji 

Zarządzających  i monitorujących realizację projektu; 

4.6.Wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, może ulec zmianie, w przypadku: 

 zmiany stawki podatku od towarów i usług; 

 zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 

2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za 

pracę; 

 zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społecznej lub 

zdrowotne 

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 

5. Każda zmiana do umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności musi być 

dokonana poprzez sporządzenie zmiany do Umowy - Aneksu. 

 

§15. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 

PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCOM 

 

Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 

zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 

Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach 

przewidzianych w Dziale VI ustawy Pzp (art. 179 – 198g). 

§16. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO W CELU ZWIĄZANYM  

Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 

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 
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dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119  

z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 

w Rzeszowie, ul. Hetmańska 120, 35-078 Rzeszów; 

- inspektorem ochrony danych osobowych w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej  

w Rzeszowie jest Pan Bartosz Świder, kontakt: b.swider@rops.rzeszow.pl, telefon 

17 8507944; 

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. STWORZENIE 

PLATFORMY EDUKACYJNEJ ORAZ ZARZĄDZANIE NIĄ OD STRONY 

TECHNICZNEJ, nr sprawy: PF.261.42.2018.LK,  prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego; 

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp;   

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez 

okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania 

umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z 

udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania 

określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

- posiada Pani/Pan: 

 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 

 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ; 

 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w 

art. 18 ust. 2 RODO ;   

 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 

przepisy RODO; 

 - nie przysługuje Pani/Panu: 

 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych; 

 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest 

art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  
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§17. ZAŁĄCZNIKI  

 

1. Następujące załączniki stanowią integralną część SIWZ:  

  Załącznik 1 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia; 

 Załącznik 2 – formularz ofertowy; 

 Załącznik 3 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

 Załącznik 4 – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu; 

 Załącznik 5 – wykaz usług;  

 Załącznik 6 – wykaz osób; 

 Załącznik 7 - wykaz doświadczenia kierownika projektu; 

 Załącznik 8 – wzór umowy; 


