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Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 
www.bip.byczyna.pl, www.byczyna.pl 

 

Byczyna: USŁUGI DORADCZE (Doradca kluczowy) DLA PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ i osób 
fizycznych w ramach projektu Byczyński Inkubator Gospodarki Społecznej - OWES dla subregionu 

północnego 
Numer ogłoszenia: 19135 - 2015; data zamieszczenia: 12.02.2015 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Byczyna z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Byczynie , Rynek 1, 46-220 Byczyna, woj. 
opolskie, tel. 77 413 41 50, faks 77 413 41 50. 

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.byczyna.pl, www.byczyna.pl 
• Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu 

zakupów: Nie dotyczy 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: USŁUGI DORADCZE (Doradca kluczowy) DLA 
PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ i osób fizycznych w ramach projektu Byczyński Inkubator Gospodarki 
Społecznej - OWES dla subregionu północnego. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostępność 
usług doradczych (w tym przygotowanie procesu doradztwa, opracowanie niezbędnych analiz, prezentacji, konsultacje 
z podmiotami/instytucjami oraz świadczenie doradztwa) dla Podmiotów Ekonomii Społecznej (PES); osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym / grup inicjatywnych wyrażających chęć utworzenia PES; instytucji rynku pracy, pomocy i 
integracji społecznej, w ramach projektu Byczyński Inkubator Gospodarki Społecznej - OWES dla subregionu 
północnego, który jest realizowany w ramach: Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działania 7.2 
Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnieniu sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomi 
społecznej Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 8: Szczegółowy opis 
przedmiotu zamówienia Przedmiot zamówienia zakwalifikowano do CPV: 79.40.00.00.8 - usługi doradcze 
Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy 
podwykonawcom.. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.40.00.00-8. 
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II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2015. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium 

III.2) ZALICZKI 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA 
TYCH WARUNKÓW 

• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 
nakładają obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca 
zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełniania powyższego warunku 
prowadzona będzie na podstawie oświadczenia załączonego do oferty /załącznik nr 2 do SIWZ/. 
Potwierdzenie spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu, Zamawiający oceniał 
będzie na podstawie wymaganych oświadczeń i dokumentów. Ocena spełniania warunków 
dokonywana będzie w systemie 0 - 1 (zero - jedynkowym tj. spełnia - nie spełnia). 

• III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawca musi wykazać, że wykonał należycie, 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 co najmniej 2 umowy, których 
przedmiotem było świadczenie usług doradztwa dla Podmiotów Ekonomii Społecznej, z podaniem 
ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz 
załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. W celu wykazania 
spełniania przez Wykonawcę warunku, o którym mowa powyżej, Wykonawca zobowiązany jest 
przedłożyć wraz z ofertą: W celu wykazania spełnienia w/w warunku Wykonawca przedkłada wykazu 
wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych 
dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na 
rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały 
wykonane lub są wykonywane należycie;- załącznik nr 5 - Doświadczenie zawodowe Pod pojęciem 
głównych usług Zamawiający rozumie prowadzenie usług doradztwa dla Podmiotów Ekonomii 
Społecznej . Dowodami, o których mowa powyżej są: 1) poświadczenia, 2) inne dokumenty - jeżeli z 
uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać 
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poświadczenia, o którym wyżej mowa. W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz 
którego, usługi wskazane w wykazie, o którym mowa powyżej zostały wcześniej wykonane, 
wykonawca nie ma obowiązku przekładania dowodów o których powyżej mowa. Potwierdzenie 
spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu, Zamawiający oceniał będzie na podstawie 
wymaganych oświadczeń i dokumentów. Ocena spełniania warunków dokonywana będzie w 
systemie 0 - 1 (zero - jedynkowym tj. spełnia - nie spełnia). 

• III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca 
zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełniania powyższego warunku 
prowadzona będzie na podstawie oświadczenia załączonego do oferty /załącznik nr 2 do SIWZ/. 
Potwierdzenie spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu, Zamawiający oceniał 
będzie na podstawie wymaganych oświadczeń i dokumentów. Ocena spełniania warunków 
dokonywana będzie w systemie 0 - 1 (zero - jedynkowym tj. spełnia - nie spełnia). 

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Aby potwierdzić warunek dotyczący dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 
wykonawca winien wykazać, że w okresie realizacji zamówienia będzie dysponował co najmniej 
jedną osobą posiadającą następującą wiedzę i doświadczenie: - co najmniej 3 letnie doświadczenie 
we wsparciu nowo tworzących się PES lub przedsiębiorstw społecznych, - doświadczenie w 
zarządzaniu/prowadzeniu PES. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunku, o którym 
mowa powyżej, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą: a) wykaz osób, które będą 
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (wystarczające będzie wykazanie wyłącznie osób, o 
których mowa powyżej), wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do 
wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o 
podstawie do dysponowania tymi osobami - zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ; b) oświadczenie, 
że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia - 
zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ. Potwierdzenie spełniania warunków udziału w niniejszym 
postępowaniu, Zamawiający oceniał będzie na podstawie wymaganych oświadczeń i dokumentów. 
Ocena spełniania warunków dokonywana będzie w systemie 0 - 1 (zero - jedynkowym tj. spełnia - 
nie spełnia). 

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca 
zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełniania powyższego warunku 
prowadzona będzie na podstawie oświadczenia załączonego do oferty /załącznik nr 2 do SIWZ/. 
Potwierdzenie spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu, Zamawiający oceniał 
będzie na podstawie wymaganych oświadczeń i dokumentów. Ocena spełniania warunków 
dokonywana będzie w systemie 0 - 1 (zero - jedynkowym tj. spełnia - nie spełnia). 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W 
CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA 
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY 
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III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, 
oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: 

• wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych 
dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 
okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy 
lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane 
należycie; 

• wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za 
świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat 
ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a 
także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi 
osobami; 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy 
przedłożyć: 

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

• aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do 
wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo składania ofert; 

• aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie 
zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

• aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 
ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby 
innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty 
dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: 

• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo składania ofert; 
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• nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że 
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo składania ofert; 

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o 
ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej; 

III.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 

a) Formularz oferty przetargowej /zał. nr 1do SIWZ/, b) Dokumenty potwierdzające uprawnienia osób podpisujących 
ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych. c) Pełnomocnictwo ustanowione do 
reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy 
dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie. d) W przypadku korzystania z 
zasobów podmiotu trzeciego na podstawie art. 26 ust. 2b uPzp - pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania 
Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na czas od składania ofert oraz czas korzystania z nich przy 
wykonywaniu zamówienia. W tym pisemnym zobowiązaniu lub innym odpowiednim dokumencie strony zobowiązania 
określą: - zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, - sposób wykorzystania zasobów innego 
podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, - charakter stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z 
innym podmiotem, -zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia, - oświadczenie podmiotu, 
który udostępnia swoje zasoby o solidarnej odpowiedzialności z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą 
wskutek nieudostępnienia tych zasobów. UWAGA Zamawiający przewiduje możliwość wykluczenia z postępowania o 
udzielenie zamówienia wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony 
poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub 
rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za 
pomocą dowolnych środków dowodowych. Zamawiający nie wykluczy postępowania o udzielenie zamówienia 
wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec 
zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w 
wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

• 1 - Cena - 50 
• 2 - Dostępność doradcy w siedzibie BIGS przez minimum 4 godziny dziennie – 50 
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IV.3) ZMIANA UMOWY 

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 
dokonano wyboru wykonawcy:  

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

Zmiana postanowień warunków umowy mogą dotyczyć: - terminu wykonania usług w przypadku wystąpienia 
okoliczności nieprzewidywalnych w dniu udzielenia zamówienia oraz w przypadku zmiany terminu wykonania usług 
przez instytucję pośredniczącą, - zmiany ilości godzin do przepracowania w danym miesiącu - w przypadku 
przedłużającego się postępowania przetargowego, - zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany przepisów o 
podatkach, -zmiany osób występujących po stronie Zamawiającego i Wykonawcy w przypadku wystąpienia zdarzeń 
losowych z tym że osoby występujące po stronie Wykonawcy muszą spełniać warunki udziału w postępowaniu, - 
sposobu fakturowania usług 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: 
www.bip.byczyna.pl, www.byczyna.pl 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Byczynie ul. Rynek 
1 46-220 Byczyna. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.02.2015 godzina 
09:00, miejsce: Urząd Miejski w Byczynie ul. Rynek 1 46-220 Byczyna Sekretariat Urzędu. 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii 
Europejskiej: Projekt realizowany w ramach: Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działania 7.2 
Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnieniu sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomi 
społecznej Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego.. 

IV.4.17) Czy 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: nie 

 
 


