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dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.  
Numer sprawy: DK/42/2018.  
Nazwa zadania: Świadczenie usługi ewaluatora opisu informacji o zawodach, etap II. 
 
Działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień (t. j. Dz. 
U. z 2017 r. poz. 1579 z p. zm.) Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy 
zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 
 
I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego: 

Nazwa zamawiającego  Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy 
Adres zamawiającego  ul. Pułaskiego 6/10 
Kod Miejscowość  26-600 Radom 
Telefon:  +48 48 3644241 
Faks:  +48 48 3644760 
adres strony internetowej  http://www.itee.radom.pl 
adres poczty elektronicznej instytut@itee.radom.pl (ogólny),  

zp@itee.radom.pl (dedykowany dla zamówień publicznych) 
Godziny urzędowania: 7:30 do 15:30 

 
II. Określenie trybu zamówienia: 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej 
poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych. 

 
III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia: 
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest dostępna na stronie internetowej: 
https://bip.itee.radom.pl 

 
IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji 

o możliwości składania ofert częściowych: 
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na pełnieniu funkcji „Ewaluatora 
opisów informacji o zawodach” (dalej Ewaluator) dla zawodów wymienionych w załączniku nr 1 
do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Dla każdego opisu informacji 
o zawodzie wymienionym w załączniku nr 1 do SIWZ zostanie wybranych dwóch Ewaluatorów 
reprezentujących różne, niepowiązane ze sobą podmioty/miejsca pracy. Zamówienie jest 
realizowane w ramach II etapu Projektu nr POWR.02.04.00 00-0060/16-00. 

Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 

2014–2020, Oś priorytetowa II „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki 

i edukacji”, Działanie 2.4 „Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz 

lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy”, projekt nr POWR.02.04.00 00-0060/16-00 pod 

nazwą „Rozwijanie, uzupełnianie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnianie 

za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+”, zwany dalej „Projektem”. 

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych 
Warunków Zamówienia. 
 
Kody Wspólnego Słownika Zamówień:  
CPV 73200000-4 - Usługi doradcze w zakresie badań i rozwoju. 
 
Informacja o możliwości składania ofert częściowych: 
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. 

Każdy zawód z listy zawartej w załączniku nr 1 do SIWZ stanowi odrębną część zamówienia. Na 
każdą część zamówienia będzie zawierana odrębna umowa.  
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Każdy wykonawca może złożyć ofertę na dowolną liczbę części zamówienia z zastrzeżeniem, 
że realizacja każdej części Zamówienia będzie się odbywać w tym samym czasie.  
 

V. Informacja o możliwości lub wymogu złożenia oferty wariantowej: 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 

 
VI. Termin wykonania zamówienia:  

Do 5 dni roboczych od daty wysłania Wykonawcy przez Zamawiającego na wskazany przez 
Wykonawcę adres poczty e-mail projektu drugiej wersji projektu informacji o wybranym zawodzie. 

 
VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia: 

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 
1) nie podlegają wykluczeniu;  
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu – zamawiający nie formułuje wymagań w 

zakresie warunków udziału w postępowaniu. 
 
2. Warunki udziału w postępowaniu dotyczą: 

1) posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności 
zawodowej:  
działalność zawodowa prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie 
wymaga posiadania specjalnych kompetencji lub uprawnień. 
 

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 
zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie. 

 
3) zdolności technicznej lub zawodowej, 

Wykonawca, jeżeli osobiście będzie wykonywał zamówienie, lub osoba przez niego 
wyznaczona do realizacji usługi Ewaluatora, musi:  
a) posiadać wykształcenie wyższe, a w uzasadnionych przypadkach wyksztalcenie 

średnie;  
b) posiadać pisemną rekomendację organizacji partnerów społecznych (właściwej dla 

oferowanego zawodu/obszaru zawodowego), tj: 

 stowarzyszenia branżowego, sektorowego lub zawodowego, 

 samorządu gospodarczego, w tym rzemiosła, 

 samorządu zawodowego; 

 innej instytucji lub organizacji zajmującej się doskonaleniem, walidacją i 
certyfikacją kwalifikacji bądź kompetencji zawodowych, w obszarach 
powiązanych z danym zawodem. 

Wzór treści rekomendacji stanowi załącznik Nr 6 do SIWZ. 

oraz spełniać co najmniej jeden z następujących warunków:  

c) posiadać co najmniej 5-letnie doświadczenie pracy w instytucjach/podmiotach (lub 
przynależności do nich) reprezentujących partnerów społecznych (organizacje 
pracodawców i pracowników), wskazanych w pkt b); 

d) posiadać doświadczenie w zakresie organizacji lub udziału w przedsięwzięciach 
realizowanych wspólnie z Instytucjami Rynku Pracy, w ciągu ostatnich 15 lat przed 
upływem terminu składania ofert. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli 
Wykonawca wykaże co najmniej 1 przedsięwzięcie tego rodzaju; 

e) posiadać doświadczenie w zakresie opracowywania, opiniowania, konsultowania 
materiałów zawodoznawczych dotyczących standardów kwalifikacji i/lub kompetencji 
zawodowych oraz innych form informacji o zawodach warunkujących wykonywanie 
zawodu (np. charakterystyki i profile kwalifikacyjne, opisy stanowisk pracy i inne), 
w ciągu ostatnich 15 lat przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający uzna 
warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże co najmniej 1 przedsięwzięcie tego 
rodzaju. 

 
VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia oraz 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu 
Zamawiający, na podstawie art. 24aa ustawy Pzp, najpierw dokona oceny ofert, a następnie 
zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega 
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wykluczeniu. 
Wykonawcy składając ofertę załączają do niej Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu 
wykluczeniu oraz o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone zgodnie ze 
wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ, wypełnione i podpisane przez wykonawcę, które 
stanowić będzie wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz brak 
podstaw wykluczenia.  
 
Ponadto, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, wykonawcy są zobowiązani 
również do złożenia następujących dokumentów: 
1. oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej, sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. 
Wykonawca przekazuje Zamawiającemu niniejsze oświadczenie w terminie 3 dni od 
zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego https://bip.itee.radom.pl informacji 
o treści złożonych ofert. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić 
dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji 
w niniejszym postępowaniu. 

 
W celu wykazania, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu jest zobowiązany 
złożyć następujące oświadczenia i dokumenty: 
2. Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, 

w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich 
kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do 
wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności 
oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; 

3. Jeżeli wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów – należy na 
wezwanie Zamawiającego, pod rygorem wykluczenia z postępowania, złożyć w 
wyznaczonym przez Zamawiającego terminie zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu 
do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, a także dokumenty 
wymienione w pkt. 2 dotyczące tych podmiotów; 

4. Pisemną rekomendację organizacji partnerów społecznych (właściwej dla oferowanego 
zawodu/obszaru zawodowego) do wykonania usługi przez Wykonawcę – sporządzoną 
zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ. 

 
IX. Inne dokumenty, niewymienione w pkt VIII 

1. Formularz ofertowy – wypełniony i podpisany przez wykonawcę – sporządzony zgodnie ze 
wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ; 

2. Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw, jeżeli oferta, załączone 
dokumenty lub oświadczenia są podpisane przez upoważnionego przedstawiciela 
wykonawcy. 

3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w takim przypadku dla 
ustanowionego pełnomocnika do oferty należy załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania 
w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy; 

4. Jeżeli oferta wykonawców, o których mowa w pkt. 3, została wybrana, Zamawiający będzie 
żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej 
współpracę tych wykonawców. 

5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie obowiązek składania oświadczeń lub 
dokumentów wymienionych w pkt VIII.1 oraz oświadczenia zgodnego z załącznikiem nr 3 do 
SIWZ dotyczy każdego z wykonawców osobno. 

 
X. Informacja na temat wadium: 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
 

XI. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: 
Kryteria oceny ofert przyjęte w niniejszym postępowaniu (dla obydwu części zamówienia): 

1. Cena  ...........................................................................................................................  20 pkt; 
2. Doświadczenie w pracy w instytucjach partnerów społecznych  ................................  40 pkt; 
3. Doświadczenie we współpracy z Instytucjami Rynku Pracy  ......................................  20 pkt; 
4. Doświadczenie w opracowywaniu, opiniowaniu, konsultowaniu materiałów 

zawodoznawczych  .....................................................................................................  10 pkt; 
5. Aspekt społeczny  .......................................................................................................  10 pkt. 
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XII. Składanie ofert: 
Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej i dostarczona za pośrednictwem operatora 
pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, osobiście lub za 
pośrednictwem posłańca. 
Oferty należy składać do dnia: 2018.11.13 do godz. 11:30 
w siedzibie zamawiającego: 
Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy 
ul. Pułaskiego 6/10 
26-600 Radom 
Pokój nr 112 C 
Język sporządzania ofert: polski. 

XIII. Termin związania ofertą 
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

XIV. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej 
Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej. 

XV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem 
strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące 
dynamicznego systemu zakupów 
Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest ustanowienie dynamicznego systemu zakupów. 

XVI. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 
elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja 
elektroniczna 
Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej 
oferty. 

XVII. Informacje o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 
ustawy Pzp: 
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 
pkt. 7 ustawy Pzp. 

XVIII. Informacja o przeprowadzonym dialogu technicznym: 
Zamawiający informuje, że nie przeprowadzono dialogu technicznego dot. niniejszego 
postępowania. 

XIX. Zmiana umowy 
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w następującym zakresie: 
a) W przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub 

wymogów dotyczących realizacji Projektu w zakresie mającym wpływ na realizację 
przedmiotu umowy;  

b) Zmiany terminu realizacji umowy w przypadku, gdy wykonanie umowy w pierwotnym terminie 
nie jest możliwe w wyniku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy. 

XX. Zaliczki 
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zaliczek na poczet realizacji umowy. 

XXI. 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: TAK.  

XXII. 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: TAK. 

XXIII. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP: 
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 
ogłoszenia: 640965-N-2018. Data zamieszczenia 2018-10-25. 

 
 
Radom, 2018-10-25 
 
Podpisał: 
mgr inż. Wojciech Karsznia – Główny Specjalista ds. Planowania i Zamówień Publicznych 


