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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:358387-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Kraków: Usługi w zakresie analizy lub konsultacji technicznej
2018/S 156-358387

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia
ul. Kapelanka 60
Kraków
30-347
Polska
Osoba do kontaktów: Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, ul. Kapelanka 60, 30-347 Kraków
Tel.:  +48 124232088
E-mail: przetargi@cmj.org.pl 
Faks:  +48 124232088
Kod NUTS: PL
Adresy internetowe:
Główny adres: www.cmj.org.pl
Adres profilu nabywcy: www.cmj.org.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Dostęp do dokumentów zamówienia jest ograniczony. Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
www.cmj.org.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Usługa przeprowadzenia konsultacji z zakresu wdrażania standardów akredytacyjnych oraz wizyty testowej w
szpitalach
Numer referencyjny: SZP-271-27/18

II.1.2) Główny kod CPV
71621000

mailto:przetargi@cmj.org.pl
www.cmj.org.pl
www.cmj.org.pl
www.cmj.org.pl


Dz.U./S S156
16/08/2018
358387-2018-PL

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 2 / 9

16/08/2018 S156
https://ted.europa.eu/
TED

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

2 / 9

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Usługa przeprowadzenia konsultacji z zakresu wdrażania standardów akredytacyjnych oraz wizyty testowej
w szpitalach w ramach projektu „Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa
opieki", nr POWR.05.02.00-00-0151/15-00, Działanie 5.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.Przedmiot
zamówienia dla każdego szpitala składa się z 2 aktywności tj.: konsultacji z zakresu wdrażania standardów
akredytacyjnych i wizyty testowej w szpitalu.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy -
Szpital
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
73220000
79419000
79410000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Choroszcz

II.2.4) Opis zamówienia:
Usługa przeprowadzenia konsultacji z zakresu wdrażania standardów akredytacyjnych oraz wizyty testowej
w szpitalach w ramach projektu „Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa
opieki", nr POWR.05.02.00-00-0151/15-00, Działanie 5.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Zamówienie podzielone jest na 4 części (pakiety). Przedmiot zamówienia dla każdego szpitala składa się z
2 aktywności tj.: konsultacji z zakresu wdrażania standardów akredytacyjnych i wizyty testowej w szpitalu.
Konsultacje z zakresu wdrażania standardów akredytacyjnych należy rozumieć, jako udzielanie wyjaśnień na
miejscu w szpitalu, dotyczących sposobów skutecznego wdrożenia wymogów standardów, dokumentowania
wdrożenia oraz konsultowanie dokumentów szpitalnych. Konsultacje będą dotyczyły również właściwego
ukierunkowania oraz opiniowania postępów prac przygotowawczych do akredytacji. Będą ukierunkowane na
zaktywizowanie słabo zaangażowanych grup/zespołów w szpitalu.
Zadanie realizowane będzie w pierwszej kolejności tj. przed wizytą testową. Jeden dzień wizyty testowej w
szpitalu należy rozumieć, jako prowadzoną wspólnie z przedstawicielami szpitala (przede wszystkim zespołami
zadaniowymi) wstępną ocenę wdrażania standardów akredytacyjnych. Wizyta testowa w szpitalu obejmie
spotkanie robocze, motywujące kadrę zarządzającą szpitala do włączenia się w przygotowania do akredytacji
i ukierunkowujące działania dla poprawy jakości w szpitalu (przedstawienie warunków skutecznego wdrożenia
standardów akredytacyjnych, sposobów organizacji przygotowań do akredytacji) oraz analizę funkcjonowania
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szpitala w odniesieniu do standardów akredytacyjnych i wstępną ocenę wdrożenia standardów. Wizyta testowa
będzie prowadzona wg ramowego planu wizyty. Wizyta testowa zostanie zrealizowana nie wcześniej niż 30
dni po zakończeniu konsultacji w szpitalu. Przedmiot zamówienia realizowany będzie na miejscu w szpitalu.
Ustalenie dokładnej daty realizacji usługi w szpitalu leży po stronie Wykonawcy, przy czym konsultacje z
zakresu wymogów standardów akredytacyjnych realizowane mają być w pierwszej kolejności, natomiast wizyta
testowa może odbyć się nie wcześniej niż po 30 dniach od daty zakończenia konsultacji.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Liczba przeprowadzonych przez konsultanta konsultacji rozumianych, jako
przygotowanie szpitala do przeglądu akredytacyjnego, realizowane na miejscu w szpitalu / Waga: 15
Kryterium jakości - Nazwa: Liczba przeprowadzonych przez konsultantów przeglądów akredytacyjnych w
szpitalu, w zespole wizytującym, w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert / Waga: 15
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie akademickie konsultantów / Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: Tytuł lub stopień naukowy konsultantów / Waga: 3
Kryterium jakości - Nazwa: Deklarowana liczba dni kalendarzowych na przekazanie raportu po zakończeniu
wizyty testowej / Waga: 2
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/04/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
POWR.05.02.00-00-0151/15-00

II.2.14) Informacje dodatkowe
Uwaga: W związku z wejściem w życie przepisów dotyczących elektronicznej formy dokumentu JEDZ,
Zamawiający zwraca uwagę na istotne zmiany związane ze sposobem wnoszenia tego dokumentu w ramach
prowadzonego postępowania, które wskazane są w pkt 6.1.7.3. SIWZ. Do jego wniesienia jest konieczne m.in.
posiadanie przez wykonawcę kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zespół Opieki Zdrowotnej w Oleśnie - Szpital Powiatowy w Oleśnie
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
73220000
79419000
79410000
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II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Olesno

II.2.4) Opis zamówienia:
Usługa przeprowadzenia konsultacji z zakresu wdrażania standardów akredytacyjnych oraz wizyty testowej
w szpitalach w ramach projektu „Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa
opieki", nr POWR.05.02.00-00-0151/15-00, Działanie 5.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego tj.
w Zespół Opieki Zdrowotnej w Oleśnie - Szpital Powiatowy w Oleśnie. Zamówienie podzielone jest na
4 części (pakiety). Przedmiot zamówienia dla każdego szpitala składa się z 2 aktywności tj.: konsultacji
z zakresu wdrażania standardów akredytacyjnych i wizyty testowej w szpitalu. Konsultacje z zakresu
wdrażania standardów akredytacyjnych należy rozumieć, jako udzielanie wyjaśnień na miejscu w szpitalu,
dotyczących sposobów skutecznego wdrożenia wymogów standardów, dokumentowania wdrożenia oraz
konsultowanie dokumentów szpitalnych. Konsultacje będą dotyczyły również właściwego ukierunkowania oraz
opiniowania postępów prac przygotowawczych do akredytacji. Będą ukierunkowane na zaktywizowanie słabo
zaangażowanych grup/zespołów w szpitalu.
Zadanie realizowane będzie w pierwszej kolejności tj. przed wizytą testową. Jeden dzień wizyty testowej w
szpitalu należy rozumieć, jako prowadzoną wspólnie z przedstawicielami szpitala (przede wszystkim zespołami
zadaniowymi) wstępną ocenę wdrażania standardów akredytacyjnych. Wizyta testowa w szpitalu obejmie
spotkanie robocze, motywujące kadrę zarządzającą szpitala do włączenia się w przygotowania do akredytacji
i ukierunkowujące działania dla poprawy jakości w szpitalu (przedstawienie warunków skutecznego wdrożenia
standardów akredytacyjnych, sposobów organizacji przygotowań do akredytacji) oraz analizę funkcjonowania
szpitala w odniesieniu do standardów akredytacyjnych i wstępną ocenę wdrożenia standardów. Wizyta testowa
będzie prowadzona wg ramowego planu wizyty. Wizyta testowa zostanie zrealizowana nie wcześniej niż 30
dni po zakończeniu konsultacji w szpitalu. Przedmiot zamówienia realizowany będzie na miejscu w szpitalu.
Ustalenie dokładnej daty realizacji usługi w szpitalu leży po stronie Wykonawcy, przy czym konsultacje z
zakresu wymogów standardów akredytacyjnych realizowane mają być w pierwszej kolejności, natomiast wizyta
testowa może odbyć się nie wcześniej niż po 30 dniach od daty zakończenia konsultacji.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Liczba przeprowadzonych przez konsultanta konsultacji rozumianych, jako
przygotowanie szpitala do przeglądu akredytacyjnego, realizowane na miejscu w szpitalu / Waga: 15
Kryterium jakości - Nazwa: Liczba przeprowadzonych przez konsultantów przeglądów akredytacyjnych w
szpitalu, w zespole wizytującym, w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert / Waga: 15
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie akademickie konsultantów / Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: Tytuł lub stopień naukowy konsultantów / Waga: 3
Kryterium jakości - Nazwa: Deklarowana liczba dni kalendarzowych na przekazanie raportu po zakończeniu
wizyty testowej / Waga: 2
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/04/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
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II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
POWR.05.02.00-00-0151/15-00

II.2.14) Informacje dodatkowe
Uwaga: W związku z wejściem w życie przepisów dotyczących elektronicznej formy dokumentu JEDZ,
Zamawiający zwraca uwagę na istotne zmiany związane ze sposobem wnoszenia tego dokumentu w ramach
prowadzonego postępowania, które wskazane są w pkt 6.1.7.3. SIWZ. Do jego wniesienia jest konieczne m.in.
posiadanie przez wykonawcę kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku - Szpital Uniwersytecki
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
73220000
79419000
79410000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Białystok

II.2.4) Opis zamówienia:
Usługa przeprowadzenia konsultacji z zakresu wdrażania standardów akredytacyjnych oraz wizyty testowej
w szpitalach w ramach projektu „Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa
opieki", nr POWR.05.02.00-00-0151/15-00, Działanie 5.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego tj.
w Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku - Szpital Uniwersytecki. Zamówienie podzielone jest na
4 części (pakiety). Przedmiot zamówienia dla każdego szpitala składa się z 2 aktywności tj.: konsultacji
z zakresu wdrażania standardów akredytacyjnych i wizyty testowej w szpitalu. Konsultacje z zakresu
wdrażania standardów akredytacyjnych należy rozumieć, jako udzielanie wyjaśnień na miejscu w szpitalu,
dotyczących sposobów skutecznego wdrożenia wymogów standardów, dokumentowania wdrożenia oraz
konsultowanie dokumentów szpitalnych. Konsultacje będą dotyczyły również właściwego ukierunkowania oraz
opiniowania postępów prac przygotowawczych do akredytacji. Będą ukierunkowane na zaktywizowanie słabo
zaangażowanych grup/zespołów w szpitalu.
Zadanie realizowane będzie w pierwszej kolejności tj. przed wizytą testową. Jeden dzień wizyty testowej w
szpitalu należy rozumieć, jako prowadzoną wspólnie z przedstawicielami szpitala (przede wszystkim zespołami
zadaniowymi) wstępną ocenę wdrażania standardów akredytacyjnych. Wizyta testowa w szpitalu obejmie
spotkanie robocze, motywujące kadrę zarządzającą szpitala do włączenia się w przygotowania do akredytacji
i ukierunkowujące działania dla poprawy jakości w szpitalu (przedstawienie warunków skutecznego wdrożenia
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standardów akredytacyjnych, sposobów organizacji przygotowań do akredytacji) oraz analizę funkcjonowania
szpitala w odniesieniu do standardów akredytacyjnych i wstępną ocenę wdrożenia standardów. Wizyta testowa
będzie prowadzona wg ramowego planu wizyty. Wizyta testowa zostanie zrealizowana nie wcześniej niż 30
dni po zakończeniu konsultacji w szpitalu. Przedmiot zamówienia realizowany będzie na miejscu w szpitalu.
Ustalenie dokładnej daty realizacji usługi w szpitalu leży po stronie Wykonawcy, przy czym konsultacje z
zakresu wymogów standardów akredytacyjnych realizowane mają być w pierwszej kolejności, natomiast wizyta
testowa może odbyć się nie wcześniej niż po 30 dniach od daty zakończenia konsultacji.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Liczba przeprowadzonych przez konsultanta konsultacji rozumianych, jako
przygotowanie szpitala do przeglądu akredytacyjnego, realizowane na miejscu w szpitalu / Waga: 15
Kryterium jakości - Nazwa: Liczba przeprowadzonych przez konsultantów przeglądów akredytacyjnych w
szpitalu, w zespole wizytującym, w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert / Waga: 15
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie akademickie konsultantów / Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: Tytuł lub stopień naukowy konsultantów / Waga: 3
Kryterium jakości - Nazwa: Deklarowana liczba dni kalendarzowych na przekazanie raportu po zakończeniu
wizyty testowej / Waga: 2
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/04/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
POWR.05.02.00-00-0151/15-00

II.2.14) Informacje dodatkowe
Uwaga: W związku z wejściem w życie przepisów dotyczących elektronicznej formy dokumentu JEDZ,
Zamawiający zwraca uwagę na istotne zmiany związane ze sposobem wnoszenia tego dokumentu w ramach
prowadzonego postępowania, które wskazane są w pkt 6.1.7.3. SIWZ. Do jego wniesienia jest konieczne m.in.
posiadanie przez wykonawcę kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
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Udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który spełnia warunki dotyczące zdolności technicznej
lub zawodowej tj.: (Bez względu na liczbę części na którą wykonawca składa ofertę): Dysponuje przynajmniej
dwoma konsultantami, którzy będą realizować przedmiot zamówienia (konsultacje i wizyta testowa), których
kompetencje i doświadczenie zagwarantują efektywne przekazanie wiedzy uczestnikom konsultacji i wizyty
testowej. Wykonawca wskaże do realizacji przedmiotu zamówienia zespół dwuosobowy, w skład którego
wchodzą osoby:
• 1 lekarz posiadający prawo wykonywania zawodu i co najmniej 5 letnie doświadczenie w pracy w szpitalu;
• 1 ekspert ds. poprawy jakości w opiece zdrowotnej, posiadający wykształcenie wyższe magisterskie lub
równoważne (tj. lekarz, pielęgniarka, ekspert ds. akredytacji szpitali, ekspert ds. jakości w ochronie zdrowia).
Każdy z konsultantów musi ponadto posiadać biegłą znajomość tematyki konsultacji, w tym wymogów
standardów akredytacyjnych zawartych w Zestawie standardów akredytacyjnych w zakresie udzielania
świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania szpitali opublikowanym w Dz. Urz. Ministra Zdrowia Nr 2 poz. 24 z
dnia 25.1.2010 i praktyczną wiedzę na temat wdrażania standardów akredytacyjnych w szpitalu, potwierdzoną
doświadczeniem gwarantującym efektywne przekazanie wiedzy uczestnikom konsultacji – tj. obejmującym
przygotowanie do przeglądu akredytacyjnego co najmniej 1 szpitala, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert.
Zamawiający po dokonaniu czynności badania i oceny ofert wezwie wykonawcę którego oferta zostanie
najwyżej oceniona do uzupełnienia w terminie 10 dni aktualnych na dzień ich złożenia, oświadczeń i
dokumentów potwierdzających okoliczności o których mowa w pkt 5.2 i 5.3 SIWZ

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób
wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: koordynatora sprawującego nadzór
nad organizacją konsultacji, chyba że zadania związane z tą funkcją pełnił będzie sam wykonawca jako osoba
fizyczna. Ponadto zamawiający wymaga aby przed zawarciem umowy Wykonawca przedłożył listę osób
zatrudnionych przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę przy realizacji niniejszego
zamówienia (o ile dotyczy). Realizację przedmiotu zamówienia w 4 szpitalach należy zakończyć do dnia: dla cz.
1: do 31.1.2019, dla cz. 2: do 28.2.2019, dla cz. 3 i 4: do 30.4.2019. Przedmiot zamówienia dla każdego szpitala
składa się z 2 aktywności tj.: konsultacji z zakresu wdrażania standardów akredytacyjnych i wizyty testowej w
szpitalu.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne
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IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 21/09/2018
Czas lokalny: 11:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 21/09/2018
Czas lokalny: 11:30
Miejsce:
Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, ul. Kapelanka 60, 30-347 Kraków, pok. nr 218A,
POLSKA.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:
Do oferty każdy wykonawca zobowiązany jest dołączyć: Dokumenty z których wynika umocowanie do składania
oświadczeń woli w imieniu wykonawcy (przynajmniej do złożenia oferty) – np. odpis z Krajowego Rejestru
Sądowego lub CEIDG (o ile dotyczy). Jeżeli wykonawca działa przez pełnomocnika należy dodatkowo załączyć
stosowne pełnomocnictwo dla danej osoby.
Dokumenty: Wypełniony i podpisany formularz ofertowy - stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ, Wykaz osób,
skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego – według wzoru nr 4 do SIWZ, (Uwaga:
z uwagi na charakter dokumentów, o których mowa w pkt 6.1.2.1.SIWZ i 6.1.2.2.SIWZ, jako elementów
oferty (oświadczenia woli wykonawcy) mających wpływ m.in. na liczbę punktów w poszczególnych kryteriach
oceny ofert, dokumenty te nie podlegają uzupełnieniu po upływie terminu składania ofert), Aktualne na dzień
składania ofert oświadczenie w zakresie potwierdzającym: brak podstaw do wykluczenia wykonawcy w zakresie
określonym w pkt 5.2. SIWZ; spełnianie warunków udziału w postępowaniu przez wykonawcę w zakresie
określonym w pkt 5.3. SIWZ, Oświadczenie, o którym mowa w pkt 6.1.3. SIWZ wykonawca składa w formie
jednolitego dokumentu (JEDZ). Oferta Wykonawcy winna być zabezpieczona wadium w wysokości: 200 PLN
(słownie: dwieście złotych) liczone odrębnie dla każdej części. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w
trakcie realizacji zamówienia: koordynatora sprawującego nadzór nad organizacją konsultacji, chyba że
zadania związane z tą funkcją pełnił będzie sam wykonawca jako osoba fizyczna. Ponadto zamawiający
wymaga aby przed zawarciem umowy Wykonawca: przedłożył listę osób zatrudnionych przez Wykonawcę lub
podwykonawcę na podstawie umowy o pracę przy realizacji niniejszego zamówienia (o ile dotyczy).

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
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02-676
Polska

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/08/2018


