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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 

 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym na podstawie art.138 o ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2019 r. poz.1843, z późn. zm.), 
którego przedmiotem jest: 
 
ZAPEWNIENIE POMIESZCZEŃ I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ DLA PRZEPROWADZENIA 

EGZAMINU PAŃSTWOWEGO DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH  W SESJI WIOSENNEJ W 
ROKU 2021 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
                                                                                                                                        Beata Szlendak 

Zastępca Dyrektora 

Centrum Kształcenia Podyplomowego 

Pielęgniarek i Położnych 

 
 
 
 
 
Kod klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 55.12.00.00-7 - Usługi hotelarskie w zakresie 
spotkań i konferencji.  
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CZĘŚĆ I 
 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

 
1. ZAMAWIAJĄCY:  

    
Zamawiającym jest Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych,  
ul. A. Pawińskiego 5A, 02-106 Warszawa, tel. 22 592 34 50; faks (22) 658-47-33,  

NIP: 525-20-92-286. 

Adres strony internetowej:  www.ckppip.edu.pl 
 
Czas pracy Centrum: poniedziałek – piątek; godz. 8.00 – 16.00.  
 

              
2. OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI:  

W sprawie procedury postępowania – Joanna Niewczas - Jeż, tel. (22) 592-34-63; fax. 
(22) 658-47-33, w godzinach pracy Centrum. 
W sprawach związanych z przedmiotem zamówienia -– Agnieszka Janczura,   
tel. (22) 592-34-60; fax. (22) 658-47-33, w godzinach pracy Centrum. 
 

  
3.    PODSTAWA PRAWNA I ZASADY PROWADZENIA POSTĘPOWANIA: 

 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie  
art.138 o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej 
„ustawą PZP”. W pozostałym zakresie zasady prowadzenia postępowania reguluje niniejsze 
Ogłoszenie o zamówieniu (zwane dalej „Ogłoszeniem”).  

 
4.    OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT   

 
1) Wymogi formalne: 

 
a) Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia, w sposób zgodny z określonym w 

niniejszym Ogłoszeniu oraz powinna być sporządzona zgodnie ze wzorem stanowiącym 
załącznik Nr 2 do  Ogłoszenia „Formularz oferty”, 

b) wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert, oferty 
zawierającej rozwiązania alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych 
przez wykonawcę. 

c) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  
d) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
e) Oferta musi spełniać następujące wymogi: 

 oferta musi być sporządzona w formie pisemnej, w języku polskim, w sposób 
zapewniający czytelność tekstu oraz musi być podpisana na każdej stronie oraz na 
każdym z załączników. Za podpisanie uznaje się własnoręczny czytelny podpis lub podpis 
z pieczątką imienną złożony przez osobę (osoby) upoważnioną (upoważnione) do 
reprezentowania Wykonawcy zgodnie z regułami reprezentacji określonymi w dokumencie 
rejestrowym lub innym, dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy.  W 
przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii 
dokumentów przez osobę nie wymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) 
Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo,  

http://www.ckppip.edu.pl/
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 do oferty należy dołączyć dokumenty wymagane postanowieniami Ogłoszenia  
i sporządzone w języku  polskim, 

 poprawki lub zmiany w ofercie muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę (osoby) 
podpisującą (podpisujące) ofertę,  

 zaleca się aby strony oferty były ze sobą trwale połączone i kolejno ponumerowane. W 
treści oferty winna być umieszczona informacja o liczbie stron, 

 w przypadku gdy Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 
podwykonawcy, zobowiązany jest do wskazania w ofercie tej części zamówienia, 

 Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
 
W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone 
pełnomocnictwo określające jego zakres i jednoznacznie wskazujące uprawnienie do podpisania 
oferty i podpisane przez osobę (osoby) upoważnioną (upoważnione) do reprezentacji Wykonawcy. 
 

2) Zawartość oferty 
 

a) Oferta winna zawierać wymienione poniżej dokumenty i oświadczenia: 
- Formularz oferty sporządzony według Załącznika Nr 2 do Ogłoszenia,  
- wszystkie dokumenty i oświadczenia wymienione w części III ust.2 niniejszego Ogłoszenia,  
- w przypadku, gdy Wykonawca przewiduje powierzenie części zamówienia podwykonawcom, 
informację którą część zamówienia zamierza powierzyć im do wykonania – pkt 3 Załącznika Nr 2 
do Ogłoszenia,  
b) treść złożonej oferty musi odpowiadać treści Ogłoszenia. 
  
UWAGA! 
Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści Ogłoszenia zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 
ustawy PZP). Wszelkie niejasności, sprzeciwy i zarzuty dotyczące treści zapisów  Ogłoszenia  
należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem składania ofert, pod warunkiem  że 
wniosek o wyjaśnienie wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa 
połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Przepisy ustawy PZP nie przewidują negocjacji 
warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów projektu umowy, po tym terminie. 

 

3) Opakowanie oferty 
 

1) Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu (kopercie) uniemożliwiającym otwarcie  
i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu otwarcia ofert. 

2) Zaleca się, aby koperta była zaadresowana według poniższego wzoru, opisana nazwą i 
adresem Wykonawcy. 

 

Zamawiający:          Wykonawca: 
Centrum Kształcenia Podyplomowego       ………………. 
Pielęgniarek i Położnych  
ul. A. Pawińskiego 5 A,  
02-106 Warszawa      
 
Oferta na zapewnienie pomieszczeń i infrastruktury technicznej dla przeprowadzenia 
egzaminu państwowego dla pielęgniarek i położnych w sesji wiosennej w roku 2021 r. 
 
NIE OTWIERAĆ przed dniem  20 listopada 2020 r. przed  godz. 10:30 
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5.   SPOSÓB POROZUMIEWANIA 

 

1) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzi się w języku polskim. 
2) Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz 

wykonawcy przekazują pisemnie. Zamawiający dopuszcza również przekaz oświadczeń, 
wniosków, zawiadomień oraz informacji faksem na nr faksu (22) 658-47-33 oraz e-mailem 
na adres: sekretariat@ckppip.edu.pl  

3) Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną. 
4) Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocą faksu 

lub drogą elektroniczną wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia 
faktu ich otrzymania. 

5) Wszelkiego rodzaju zawiadomienia, oświadczenia, wnioski, pytania oraz informacje itp. 
przekazane faksem uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata 
przed upływem terminu.  

6) Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami zgodnie z Częścią I ust. 2 Ogłoszenia. 
 
 

 
CZĘŚĆ II 

 
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA I TERMIN JEGO REALIZACJI 

 
 

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
 
Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie pomieszczeń i infrastruktury technicznej dla 
przeprowadzenia egzaminu państwowego dla pielęgniarek i położnych  w sesji wiosennej  w roku 
2021, zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik Nr 1 do Ogłoszenia.  
 

 
2.    RODZAJ WYNAGRODZENIA  

 
Wykonawca określi cenę ofertową brutto zamówienia. Cena ofertowa ma zawierać wszelkie 
koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym podatek od towarów i usług 
(VAT).  Cena ma być podana w PLN i wyrażona do dwóch miejsc po przecinku. 
Za prawidłowe zrealizowanie zamówienia ustala się wynagrodzenie ryczałtowe. Kwota 
wynagrodzenia, w przypadku wykorzystania mniejszej liczby miejsc noclegowych niż wskazana  
w Opisie Przedmiotu Zamówienia, zostanie pomniejszona odpowiednio o koszty tych miejsc, 
według stawki określonej w Formularzu oferty, wypełnionym przez Wykonawcę. 

 
     3.  ZEBRANIE WYKONAWCÓW 

 
Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości 
dotyczących treści Ogłoszenia.  
 

 

 

 

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 
 

mailto:sekretariat@ckppip.edu.pl
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1. SESJA wiosenna marzec/kwiecień/maj 2021 r. 

 

Lp. Dziedzina 
Łączna liczba 

wniosków 
Liczba 

członków PKE 

1.  
Ochrona zdrowia pracujących 56 4 

2.  
Pielęgniarstwo anestezjologiczne i 

intensywnej opieki 

624 12 

3.  Pielęgniarstwo chirurgiczne 374 8 

4.  Pielęgniarstwo epidemiologiczne 55 4 

5.  
Pielęgniarstwo geriatryczne 110 4 

6.  
Pielęgniarstwo ginekologiczno - położnicze 388 10 

7.  Pielęgniarstwo internistyczne 531 12 

8.  Pielęgniarstwo neonatologiczne 100 4 

9.  Pielęgniarstwo onkologiczne 101 4 

10.  Pielęgniarstwo operacyjne 326 8 

11.  Pielęgniarstwo opieki długoterminowej 30 4 

12.  Pielęgniarstwo opieki paliatywnej 110 4 

13.  Pielęgniarstwo pediatryczne 118 4 

14.  Pielęgniarstwo psychiatryczne 184 6 

15.  
Pielęgniarstwo ratunkowe 28 4 

16.  Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek 246 6 

17.  Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych 85 4 

Razem 3466 102 

 
 
     5.  ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE 
 
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 ust. 1 
pkt.6) ustawy PZP. 

 
     6. USTALENIA ORGANIZACYJNE ZWIĄZANE Z WYKONANIEM ZAMÓWIENIA 
 
Ustalenia i decyzje dotyczące wykonania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z 
ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy, wskazanym przez Wykonawcę.  
 
 

 

 
 

CZĘŚĆ III 
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WARUNKI ORAZ DOKUMENTY WYMAGANE OD WYKONAWCÓW 
 
1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
 

1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 
 

a) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy PZP: 
 

 posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 
jeżeli obowiązujące przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

 dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia lub przedstawią  pisemne zobowiązanie innych podmiotów do 
udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania 
zamówienia;  

 posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia, co w 
szczególności oznacza, że wykonali z należytą starannością w okresie ostatnich 
trzech lat przed wszczęciem postępowania, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jedno zamówienie obejmujące 
usługę w zakresie zapewnienia pomieszczeń oraz infrastruktury technicznej dla 
przeprowadzenia konferencji, szkoleń, spotkań, egzaminów, o wartości co 
najmniej 130 000,00 PLN brutto. Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia ten 
warunek jeżeli wykaże, że wykonał należycie co najmniej jedno zamówienie 
obejmujące usługę w zakresie zapewnienia pomieszczeń oraz infrastruktury 
technicznej dla przeprowadzenia konferencji, szkoleń, spotkań, egzaminów, o 
wartości co najmniej 130 000,00 PLN brutto; 

 znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe 
wykonanie zamówienia; 

 
b) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 
podstawie przesłanek o których mowa w art.24 ust.1 i 5 ustawy PZP. 
   

2) Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania wymaganych warunków są obowiązani złożyć 
stosowne oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków uprawniających do 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i potwierdzające brak podstaw 
do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.   

 
2. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY  

W CELU POTWIERDZENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 
W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności 
lub czynności objętych przedmiotem zamówienia oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania,  
do oferty należy dołączyć następujące dokumenty: 
1) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 

oraz o nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 5 ustawy PZP – zawarte w pkt 
1 Formularza oferty, którego wzór stanowi załącznik Nr 2 do Ogłoszenia, 

2) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej, jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia 
do ewidencji działalności gospodarczej,  w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na 
podstawie art.24 ust. 1 i ust.5 pkt.1 ustawy PZP W przypadku gdy na dany podmiot przepis 
szczególny nie nakłada obowiązku wpisu do jakiegokolwiek rejestru, Wykonawca składa 



 7 

jedynie dokument, informujący na podstawie jakiego aktu prawnego został  powołany np.: 
ustawy, rozporządzenia Rady Ministrów itp. 

3)    wykaz usług zawierający co najmniej jedno zamówienie obejmujące usługę w zakresie   
zapewnienia pomieszczeń oraz infrastruktury technicznej dla przeprowadzenia konferencji, 
szkoleń, spotkań, egzaminów, o wartości co najmniej 130 000,00 PLN brutto sporządzony  wg 
wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do Ogłoszenia wraz z referencjami lub innym 
dokumentem potwierdzającym, iż usługa została wykonana należycie. 

4)    Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia przez 
Zamawiającego na stronie internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli 
oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, przekazuje zamawiającemu 
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o 
której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może 
przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp stanowi Załącznik nr 5 do 
Ogłoszenia 

 
            W przypadku składania oferty przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania 

poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca powinien złożyć dokumenty i 
oświadczenia zgodnie z  rozporządzeniem 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. poz.1126, z późn. zm.). 

 
Dokumenty i oświadczenia mogą być przedłożone w formie oryginałów albo kopii poświadczonych za 
zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela wykonawcy. 
 
W przypadku składania jednej oferty przez dwa lub więcej podmiotów (wykonawców ubiegających się 
wspólnie o udzielenie zamówienia np. konsorcja, spółki cywilne) oferta spełniać musi następujące 
wymagania: 
 

1) w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy z Wykonawców 
występujących wspólnie, oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu na 
podstawie art. 24 ustawy PZP, 

2) oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich wykonawców 
występujących wspólnie, 

3) wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w 
postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich 
w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia 
publicznego,  

4) wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem 
występującym jako reprezentant pozostałych. 

 

 

3. SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA WARUNKÓW: 
 
Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia,  
w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w Części III 
ust.2 niniejszego Ogłoszenia. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie,  
iż w/w warunki Wykonawca spełnił.  
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UWAGA! – Złożenie wymaganych dokumentów po upływie terminu składania ofert jest możliwe tylko 
w trybie art. 26 ust 3 ustawy PZP. W sytuacji, kiedy Wykonawca nie złoży oświadczeń lub 
dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP lub nie złoży pełnomocnictw, albo złoży 
oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP zawierające błędy, lub złoży 
wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie go do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie (za 
wyjątkiem sytuacji, kiedy mimo ich uzupełnienia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu lub 
konieczne byłoby unieważnienie postępowania). Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia 
i dokumenty potwierdzające spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, oraz 
spełnianie przez oferowane usługi i dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, powinny być 
aktualne na dzień składania ofert, zgodnie z art. 25a ustawy PZP.  

 

 

CZĘŚĆ IV 
 
 

FORMA I ZASADY WNOSZENIA WADIUM 
 

Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium. 
 

CZĘŚĆ V 
 

INFORMACJE O TRYBIE SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
 

1. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT: 
 

1) Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ulicy A. Pawińskiego 5A 
Budynek D, II piętro w Sekretariacie Zamawiającego do dnia  20 listopada 2020 r. do 
godziny  10.00.    
Godziny pracy Sekretariatu 8.00 -16.00. 

2) Oferta złożona po tym terminie zostanie niezwłocznie zwrócona wykonawcy bez otwierania. 
3) Zamawiający otworzy złożone oferty w dniu 20 listopada 2020 r. o godzinie 10:30. 
4) Informacja o ofertach, które zostały złożone w postępowaniu zostanie zamieszczona na 

stronie internetowej ckppip.bip.gov.pl,  niezwłocznie po  otwarciu ofert.      
 

 

2. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
 

1) Wykonawcy związani są złożonymi ofertami przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.  

2)  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. 

 

3. ZMIANA I WYCOFANIE OFERTY 
 
1) Wykonawca, przed upływem terminu składania ofert, może ofertę zmienić lub wycofać. 
2) Postanowienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty winno zostać złożone w sposób                   

i formie tak jak oferta z dopiskiem na kopercie ZMIANA-WYCOFANIE. 
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CZĘŚĆ VI 
 

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY 
 

Wykonawca określi cenę ofertową brutto. Cena ofertowa ma zawierać wszelkie koszty związane  
z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym podatek od towarów i usług (VAT). Cena ma być 
podana w PLN i wyrażona do dwóch miejsc po przecinku 
 

 

CZĘŚĆ VII 
 

TRYB I ZASADY WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
 

    1.   OCENA OFERT: 
 

1) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 
dotyczących treści złożonej oferty. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Wykonawcą a 
Zamawiającym negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany 
w jej treści, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 1 i 2 ustawy PZP. 

2) Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki 
rachunkowe, a także inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Ogłoszeniem, 
niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.  

3) Zamawiający wybierze ofertę spośród nie odrzuconych ofert wyłącznie na podstawie kryteriów 
oceny ofert określonych w Ogłoszeniu. 

 

2. KRYTERIA OCENY OFERT:    
Do oceny ofert zakwalifikowanych jako ważne Zamawiający przyjmuje poniżej przedstawione 
kryteria wraz ze wskazaniem ich znaczeń. Zaokrąglenia w obliczeniach końcowych punktacji 
nastąpią  do dwóch miejsc po przecinku. Szczegółowe oceny z tytułu każdego kryterium zostały 
przedstawione poniżej.  
  

Kryterium Ilość punktów 

Cena brutto 80 

Odległość  20 

Razem 100  

 

 

1) Kryterium: Cena ofertowa brutto  (80% wagi oceny) 
 

Z tytułu niniejszego kryterium maksymalna liczba punktów wynosi 80. Kryterium Cena ofertowa brutto  
obliczana będzie według wzoru: 
 

Cena najtańszej oferty 

C = -----------------------------------------  x 80 pkt 

Cena badanej oferty 

 

2)  Kryterium: Odległość (20 % wagi oceny)  
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Lokalizacja oferowanych sal egzaminacyjnych w promieniu do 20 km od Dworca Centralnego 

(wg strony www.maps.google.pl), umożliwiająca dotarcie środkami komunikacji publicznej.  

Z tytułu niniejszego kryterium maksymalna liczba punktów wynosi 20. Zamawiający przyzna punkty  
w następujący sposób: 

a) odległość sal egzaminacyjnych od Dworca Centralnego do 10 km – 20 pkt. 

b) odległość sal egzaminacyjnych od Dworca Centralnego powyżej 10 km – 0 pkt.  

         (przy czym zgodnie z OPZ odległość nie może być większa niż 20 km) 

Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru: 

L = C + O 

gdzie: 

L – całkowita liczba punktów, 

C -  punkty przyznane w kryterium „Cena ofertowa brutto”, 

O – punkty przyznane w kryterium „Odległość”.  

 
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim 
wymaganiom przedstawionym w ustawie PZP, oraz w  Ogłoszeniu  i zostanie oceniona jako 
najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru. 
 

Zamawiający wybierze ofertę spośród nieodrzuconych ofert wyłącznie na podstawie kryteriów oceny 
ofert określonych w  Ogłoszeniu. Jeśli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej 
ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i odległości Zamawiający 
spośród tych ofert dokona wyboru oferty z niższą ceną (art. 91 ust. 4 ustawy PZP).  
 

 Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej.  
 

CZĘŚĆ VIII 
 

UMOWA 
 

1. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą w prowadzonym 
postępowaniu, zobowiązany będzie do podpisania umowy. 

2. W przypadku gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może wezwać Wykonawcę do 
przedłożenia umowy regulującej współpracę wykonawców.  

3. Ogólne warunki umowy stanowią załącznik Nr 4 do Ogłoszenia. 
4. Zamawiający nie będzie żądać wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  
5. W oparciu o art. 144 ust. 1 ustawy PZP, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany 

postanowień  zawartej umowy, z zachowaniem formy pisemnej, w zakresie określonym  
w załączniku nr 4 do Ogłoszenia.  

 

CZĘŚĆ IX 
 

UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
  
 
       1.   POWIADOMIENIE 

http://www.maps.google.pl/
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Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, 
którzy złożyli oferty o: 

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, 
którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby  
i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania 
złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert  
i łączną punktację; 

2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; 
3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając 

uzasadnienie faktyczne i prawne; 
4) Terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie 

zamówienia publicznego może być zawarta. 
 

 

        2.   TERMIN I MIEJSCE PODPISANIA UMOWY 
 

Wybranemu Wykonawcy Zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy. 
 

 3. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO 
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO 

 

1. Zamawiający pisemnie powiadomi wybranego Wykonawcę o miejscu i terminie 
podpisania umowy, w terminie nie krótszym niż 5 dni od daty ogłoszenia informacji o 
wyborze najkorzystniejszej oferty, jednak nie później niż przed upływem terminu 
związania ofertą. 

2. Osoba reprezentująca Wykonawcę powinna posiadać aktualne pełnomocnictwo do 
podpisania umowy, o ile takie upoważnienie nie wynika z innych dokumentów 
załączonych do oferty. 

3. Zawarcie umowy nastąpi na podstawie ogólnych warunków umowy przygotowanych 
przez Zamawiającego. 

4. Postanowienia ustalone w ogólnych warunkach umowy nie podlegają negocjacjom. 

5. Przyjęcie niniejszych postanowień ogólnych warunków umowy stanowi jeden z istotnych 
warunków przyjęcia oferty. 

6. W przypadku, gdy wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia 
umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert chyba, 
że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy PZP. 

 
Załączniki do  Ogłoszenia: 
Załącznik Nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia  
Załącznik Nr 2 – Formularz oferty 
Załącznik Nr 3 – Wykaz usług 
Załącznik Nr 4 – Ogólne warunki umowy 
Załącznik nr 5 – Przynależność do grupy kapitałowej 
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