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dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.  
Nazwa zadania: Opracowanie programów nauczania do umiejętności dodatkowych.  
Numer referencyjny postępowania: CZP/15/2020. 
 
Działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień (t. j. Dz. U. 
z 2019 r. poz. 1843 z p. zm.) Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji 
zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 
 
I. Nazwa (firma) i adres Zamawiającego: 

Nazwa Zamawiającego  Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji 
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 zp@itee.lukasiewicz.gov.pl (dedykowany dla zamówień 

publicznych) lub instytut@itee.lukasiewicz.gov.pl (ogólny). 
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 (zwana dalej „SIWZ”) zamieszczona zostanie 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 wykonanie (opracowanie) łącznie 36 programów nauczania 
dodatkowych umiejętności zawodowych (DUZ), zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt III 
SIWZ. Opracowanie każdego programu nauczania jest podzielone na dwie (2) części, umownie 
oznaczone jako część A i B, tożsame pod względem wymagań oraz zakresu niezbędnych do 
wykonania prac. Łączna liczba części zamówienia wynosi 72. Wykonawcy części A i B tego 
samego programu nauczania muszą reprezentować różne, niepowiązane ze sobą 
podmioty/miejsca pracy i są zobowiązani do ścisłej współpracy przy jego opracowywaniu. 
Rezultatem końcowym tej współpracy powinien być opracowany i autoryzowany przez obydwu 
Wykonawców program nauczania przedłożony do odbioru Zamawiającemu. 
 
Przedmiot zamówienia obejmuje cztery projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego: 

• Projekt „Opracowanie programów nauczania do umiejętności dodatkowych dla zawodów 
(DUZ) – Budownictwo” POWR.02.15.00-00-4001/19; 

• Projekt „Opracowanie programów nauczania do umiejętności dodatkowych dla zawodów 
(DUZ) – dla branży elektroniczno-mechatronicznej” POWR.02.15.00-00-4008/19;  

• Projekt „Opracowanie programów nauczania do umiejętności dodatkowych dla zawodów 
(DUZ) – dla branży górniczo-wiertniczej” POWR.02.15.00-00-4006/19; 

• Projekt „Opracowanie programów nauczania do umiejętności dodatkowych dla zawodów 
(DUZ) – dla branży transport drogowy” POWR.02.15.00-00-4009/19. 

 
Kody Wspólnego Słownika Zamówień:  
80521000-2 – Usługi opracowywania programów szkoleniowych. 

Informacja o możliwości składania ofert częściowych: 
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Szczegółowe zasady podziału 
zamówienia na części są określone w pkt. III.2 SIWZ. Na każdą część zamówienia będzie 
zawierana odrębna umowa. 

Każdy wykonawca może złożyć ofertę na nie więcej niż dwie części zamówienia.  
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Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu 

wykonawcy: 2. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:  
Szczegółowe zasady podziału zamówienia na części i łączenia części zawiera pkt. III.2 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  
 

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

 
VI. Termin wykonania zamówienia:  

Nie dłuższy niż 10 dni od daty udzielenia zamówienia. 
 

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, musi spełniać łącznie następujące warunki udziału 

w postępowaniu dotyczące posiadanego wykształcenia oraz doświadczenia 

zawodowego:  

a) wykształcenie co najmniej średnie zawodowe zgodne z profilem programu 
nauczania; 

b) doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia. Zamawiający uzna ten 
warunek za spełniony, jeżeli wykonawca: 

• w okresie ostatnich 5 lat opracował co najmniej 10 szkolnych programów 
nauczania do zawodów albo 

• w okresie ostatnich 6 lat opracował co najmniej 5 programów nauczania dla 
kwalifikacyjnych kursów zawodowych. 

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie imion i nazwisk osób 
wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach 
zawodowych lub doświadczeniu tych osób. 

3. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają 
wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. 

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 
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 2 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: 
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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 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; 

 
IX. Inne dokumenty, niewymienione w pkt VIII i IX 

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

2. Oświadczenie o spełnieniu obowiązku informacyjnego wynikającego z RODO1 – wg 

załącznika nr 3 do SIWZ. Wymienionego oświadczenia nie składają wykonawcy będący 
osobami fizycznymi, którzy samodzielnie będą wykonywać zamówienie 

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

4. 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; 

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

6. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie obowiązek składania oświadczeń lub 
dokumentów wymienionych w pkt VIII.1 oraz oświadczenia zgodnego z załącznikiem nr 2 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 wszystkich części zamówienia): 

1. Cena brutto            40,00% 
2. Doświadczenie zawodowe        60,00% 

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: 2020.09.30 do godz. 11:30, w siedzibie Zamawiającego: 
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji, ul. Pułaskiego 6/10, 26-600 
Radom, pokój nr 112 C 
Język sporządzania ofert: polski. 

                                                           
1 Rozporządzenie 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 dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 
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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. Warunki zmian umowy: 
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, jeżeli:  
1) Nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub wymogów dotyczących 

realizacji Projektu w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy. 
2) Z daty zawarcia umowy i treści oferty wybranego wykonawcy wynikać będzie, że termin 

wykonania zamówienia będzie przypadał w dniu wolnym od pracy. W takiej sytuacji 
Zmawiający przesunie termin wykonania zamówienia na najbliższy dzień roboczy 
następujący po tym dniu.  

3) Wykonanie umowy nie jest możliwe w wyniku wystąpienia okoliczności niezależnych od 
Wykonawcy, w tym w przypadku braku możliwości realizacji umowy w pierwotnym terminie 
z powodu siły wyższej w postaci ograniczeń spowodowanych występowaniem koronawirusa 
COVID-19. 

XX. Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku 
nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub 
części zamówienia: TAK.  

 
 
Radom, 2020-09-22 
 
 
Podpisał: 

mgr inż. Wojciech Karsznia – Główny Specjalista ds. Planowania i Zamówień Publicznych 
 


