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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 

 

 Zamieszczanie obowiązkowe 

 Zamieszczanie nieobowiązkowe 

OGŁOSZENIE DOTYCZY 

 Zamówienia publicznego            Ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)     

 Zawarcia umowy ramowej                 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I.1) NAZWA I ADRES 

Nazwa: Sądecka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 

 

Adres pocztowy:  

Miejscowość :Nowy Sącz 

 

Kod pocztowy: 33-

300 

 

Województwo: 

małopolskie 

Tel.: 18 440 81 63 

 

Faks: 18 442 29 50 

 

Adres strony internetowej zamawiającego (jeżeli posiada): www.sarr.com.pl  

Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów (jeżeli 

dotyczy): 

 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO 

   Administracja rządowa centralna                                        Uczelnia publiczna 

   Administracja rządowa terenowa                                        Instytucja ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego    

   Administracja samorządowa                                               Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej 

   Podmiot prawa publicznego                                              x Inny (proszę określić): Spółka Akcyjna 100 % udział JST 

   Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, 

        sąd lub trybunał 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  

Zorganizowanie i przeprowadzenie w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w 

Małopolsce” 

realizowanego przez: Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości w Nowym Sączu, 

wspófinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 

  
Urząd Zamówień Publicznych 

Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: 

http://www.portal.uzp.gov.pl 

 
 

 
 

Rzeczpospolita Polska  

Urząd Zamówień Publicznych 

Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa 

Faks: (022) 45 87 700 

Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl 
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Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w 

regionach, Działanie 9.2 podnoszenie atrakcyjności i jakości szkolnictwa 

kursu prawa jazdy kat. B dla 110 uczestników projektu 
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II.1.2) Rodzaj zamówienia 

 Roboty budowlane                       Dostawy                                    Usługi                                     X 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie w ramach  

projektu: „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”  

realizowanego przez: Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości w Nowym Sączu, 

wspófinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i 

kompetencji w regionach, Działanie 9.2 podnoszenie atrakcyjności i jakości szkolnictwa, 

kursu prawa jazdy kat. B dla 110  uczestników projektu.  

2. Uczestnicy kursu podzieleni są na 10 grup po 10 osób oraz 2 grupy po 5 osób. Zamawiający 

może zmniejszyć liczbę osób skierowanych na kurs. Zmianie może ulec również liczba osób 

w poszczególnych grupach.   

3.  Dla każdej ze skierowanych przez Zamawiającego osób szkolenie będzie obejmowało: 30 

godzin zajęć teoretycznych, 30 godzin indywidualnych zajęć praktycznych (tzw. jazdy). 

Przeprowadzenie egzaminu wewnętrznego przed zgłoszeniem do egzaminu Państwowego, 

badania lekarskie przeprowadzone przed przystąpieniem do kursu. 

4. Zajęcia teoretyczne i praktyczne odbywać się będą w Nowym Sączu.  

5. Zajęcia powinny odbywać się od poniedziałku do piątku nie wcześniej niż od godziny 7.00 i 

nie dłużej niż do godziny 22.00, jednakże nie więcej niż 3 godziny dziennie. Dopuszcza się 

zajęcia w soboty, nie dłużej niż do godziny 15.00. Przy czym ograniczenia powyższe nie 

dotyczą 2 godzin jazdy w ruchu drogowym  w okresie od zmierzchu do świtu, które powinny 

być uwzględnione w programie szkolenia kandydatów na kierowców zgodnie z 

rozporządzeniem ministra infrastruktury z dnia 27.10.2005 w sprawie szkolenia, 

egzaminowanie i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i 

egzaminatorów (D. z. U. Nr 217 poz. 1834 z późn. zm.) 

6. Kurs powinien odbywać się w Nowym Sączu. W ofercie należy podać dokładny adres tj: 

miasto (miejscowość), ulicę, numer posesji i/lub budynku, gdzie będzie odbywał się kurs.  

7. Kurs ma być zorganizowany w odpowiednich pomieszczeniach z zapewnionym zapleczem 

do przeprowadzenia zajęć tj: posiadających odpowiednie warunki sanitarne, bezpieczeństwa 

i higieny pracy oraz zaopatrzenie w wodę pitną. Wymagane jest, aby sala dydaktyczna do 

prowadzenia zajęć teoretycznych posiadała metraż minimum 25-30 m2 dla grupy 10 

uczestników kursu oraz minimum 15 m2 dla grupy poniżej 10 uczestników. 

8. Każdy uczestnik kursu do części teoretycznej winien otrzymać na własność: materiały 

dydaktyczne (skrypty lub opracowania własne osób prowadzących zajęcia właściwe dla 
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danej części zamówienia lub będące w posiadaniu Wykonawcy w formie papierowej), 

notatnik - kołonotatnik A4 lub zeszyt A4 w kratkę minimum 100 kartek oraz przybory 

piśmiennicze (długopis piszący w kolorze niebieskim lub czarnym). Przekazane materiały 

dydaktyczne mogą stanowić gotowe publikacje dostępne na rynku (aktualne podręczniki), 

nie mogą naruszać praw autorskich osób trzecich. 

9. Zajęcia będą prowadzone przez kadrę o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu 

zgodnie z wykazem osób stanowiącym załącznik nr 5 do Specyfikacji . 

10. Wykaz osób realizujących zamówienie przedłożonych w ofercie jest wiążący. Zamawiający 

dopuszcza możliwość dokonania zmiany po podpisaniu umowy w zakresie zmiany osób 

uczestniczących w wykonaniu zamówienia, pod warunkiem, że osoby wykonujące 

zamówienie będą posiadały doświadczenie i kwalifikacje odpowiadające kwalifikacjom i 

doświadczeniu wskazanemu w ofercie oraz Wykonawca musi zapewnić wykładowców 

posiadających kwalifikacje i doświadczenie nie niższe niż przedstawione w ofercie 

przetargowej. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość dokonania zmiany 

miejsca szkolenia o warunkach nie niższych niż w ofercie przetargowej (z wyłączeniem 

zmiany miejscowości). O zgodę na zmianę warunków Wykonawca musi wystąpić 

niezwłocznie do Zamawiającego (w formie pisemnej) najpóźniej do 3 dni kalendarzowych 

od momentu uzyskania informacji o tym, że taka konieczność  może wystąpić. 

11. Wyposażenie bazy szkoleniowej powinno umożliwić każdemu uczestnikowi kursu 

uzyskanie wiadomości i kwalifikacji będących przedmiotem zamawianego kursu. 

12. Przy prowadzeniu zajęć komputerowych wymagane jest oddzielne stanowisko dla każdego 

z uczestników (jeden komputer na jedną osobę). W przypadku zajęć z wykorzystaniem 

komputera, każdy uczestnik winien mieć zapewniony stały dostęp do komputera, 

posiadającego działające legalne oprogramowanie zgodne z tematyką kursu. Na jednego 

uczestnika winno przypadać jedno stanowisko komputerowe. 

II.1.4) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) 

 Słownik główny  

Główny przedmiot 80.41.12.00 – 0 
 

 

 

Dodatkowe przedmioty 

 

••.••.••.••-• 

••.••.••.••-• 

 

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej (jeżeli dotyczy):          tak      liczba części:        *        nie X  

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej (jeżeli dotyczy):       tak      nieX 

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających               tak      nie X 

(dotyczy przetargu nieograniczonego i przetargu ograniczonego): 
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II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA** 

 

 

Okres w miesiącach:     lub    dniach: ••••    

lub   

data rozpoczęcia:  17/03/2014 (dd/mm/rrrr) lub zakończenia:  30/09/2014 (dd/mm/rrrr) 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM  

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA 

Informacja na temat wadium (jeżeli dotyczy): 

Nie dotyczy 

* W przypadku odmiennych dla poszczególnych części zamówienia postanowień dotyczących czasu trwania 

zamówienia lub terminu wykonania lub kryteriów oceny ofert, zamawiający wypełnia załącznik I.  

** Można nie wypełniać pkt II. 2, jeżeli przewidziano odmienne postanowienia dla części zamówienia.   

 

III.2) WARUNKI UDZIAŁU 

Opis warunków udziału w postępowaniu (z uwzględnieniem ich znaczenia, jeżeli dotyczy) oraz opis sposobu 

dokonywania oceny spełniania tych warunków: 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 

 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą :  

1) posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

2) posiadanie wiedzy i doświadczenia 

3)  dysponowanie odpowiednim  potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia 

4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia; 

5) nie podleganie wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie 

przepisu art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych 

 

W przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę, warunki opisane w ust. 1 pkt 5  musi 

spełniać każdy z Wykonawców składających wspólną ofertę.  

 

1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w 

postępowaniu, dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy. 

Zgodnie z ustawą wykonawca zobowiązany jest złożyć listę podmiotów należących do tej 
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samej grupy kapitałowej co wykonawca, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 albo 

informację o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.  

 

2. Wykonawca musi posiadać wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia 

kierowców. 

 

3. W zakresie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia, Zamawiający wymaga aby Wykonawca 

wykazał wykonanie minimum 2 kursów prawa jazdy kat. B każdy dla co najmniej 10 osobowej 

grupy o wartości minimum 8 000,00 PLN każdy, z podaniem dat wykonania i odbiorców, 

zrealizowane w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności 

jest krótszy- w tym okresie, i załączy dokumenty potwierdzające, że te usługi zostały wykonane 

należycie. Ocenę spełnienia tego warunku w postępowaniu Zamawiający przeprowadzi na 

podstawie załączonego do oferty wykazu oraz dokumentów potwierdzających należyte wykonanie 

usług.  

 

4. W zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia Zamawiający uzna warunek za spełniony gdy Wykonawca wykaże, że 

dysponuje : 

 

1) co najmniej 2 osobami posiadającymi uprawnienia instruktora nauki jazdy i doświadczenie 

tj. minimum  2 letnie  lub przeprowadzenie co najmniej 2 kursów  z zakresu kurs Prawa 

jazdy kat. B 

 

2) co najmniej 2 pojazdami przystosowanymi do prowadzenia nauki jazdy na kursach prawa 

jazdy kat. B.  

 

 

5.Ocena spełnienia przez wykonawców w/w warunków nastąpi na podstawie przedłożonych 

do oferty oświadczeń i dokumentów, których wykaz został określony w punkcie VI niniejszej 

specyfikacji. Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana wg 

formuły: spełnia – nie spełnia. 

 

6. Zamawiający dokona sprawdzenia spełnienia przez Wykonawców wymogów określonych w 

ustawie i w specyfikacji w zakresie jakości oferty, a mianowicie pod uwagę będą brane 

oferty zawierające: 

a. komplet ważnych oświadczeń i wymaganych specyfikacją dokumentów, 

b. wyłącznie prawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego 

postępowania, 

c. oraz oferty wykonawców, którzy nie wykonywali czynności związanych z 

przygotowaniem prowadzonego postępowania i nie posługiwali się w celu 

sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności chyba 

że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudnia uczciwej konkurencji.  

7. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 

zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, 

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej 

sytuacji zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami 

niezbędnymi do realizacji zamówienia przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązania 
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tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z 

nich przy wykonaniu zamówienia  

8.  Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku 

Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w 

sprawie zamówienia publicznego. Jeżeli wyznaczono pełnomocnika to należy załączyć 

pełnomocnictwo określające jego zakres. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się 

odpowiednio do wykonawców. Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców występujących 

wspólnie Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego 

umowy regulującej współpracę tych wykonawców.  

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania 

warunków udziału w postępowaniu (jeżeli dotyczy): 

Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty : 

 

Ofertę Wykonawca składa na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Specyfikacji. 

 

Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty : 

1. Oświadczenie o spełnieniu warunków art. 22 ust.1 ustawy, stanowiące załącznik nr 2 do 

specyfikacji. Oświadczenie to powinno być złożone w oryginale.  

 

2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia stanowiące załącznik nr 3  do specyfikacji 

(oświadczenie to powinno być złożone w oryginale) oraz aktualny odpis z właściwego 

rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku 

podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób 

fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 (wymienione powyżej jako załącznik 

nr 3).  

 

3.    Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej co wykonawca, o której mowa 

w art. 24 ust. 2 pkt 5 albo informację o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej. 

Wykaz składa się według wzoru zawartego w załączniku nr 4 do specyfikacji 

 

4. 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 ofert, 

 

5. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z 

opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, 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 ofert; 

 

W przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę, oświadczenie o spełnianiu warunków 

z art. 22 ust. 1 ustawy (załącznik nr 2) składa co najmniej jeden z tych wykonawców w imieniu 
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swoim i pozostałych wykonawców.  Dokumenty składane w celu wykazania braku podstaw do 

wykluczenia, określone w  ust. 2 - 5  składa każdy z Wykonawców składających wspólną ofertę. 

 

6. Zaświadczenie potwierdzające wpis przedsiębiorcy do rejestru przedsiębiorców 

prowadzących ośrodek szkolenia kierowców.  

7. Na potwierdzenie spełniania warunku posiadania wiedzy i doświadczenia – wykaz kursów  

zrealizowanych w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

działalności jest krótszy- w tym okresie,  z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat 

wykonania i odbiorców oraz załączenia  dokumentów potwierdzających, że te usługi zostały 

wykonane należycie. Wykaz składa się według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do 

Specyfikacji.   

 

8. Na potwierdzenie dysponowania odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia - wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 

zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i 

wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia oraz informacją o podstawie do 

dysponowania tymi osobami. Wykaz składa się według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 

do Specyfikacji. 

 

9. Na potwierdzenie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania 

zamówienia - wykaz sprzętu potrzebnego do realizacji zamówienia oraz informacją o 

podstawie do dysponowania tym sprzętem. Wykaz składa się według wzoru stanowiącego 

załącznik nr 7 do Specyfikacji. 
 

10. Jeżeli Wykonawca będzie korzystał z wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego, 

osób zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów 

to Wykonawca zobowiązany jest do wykazania Zamawiającemu, że będzie dysponował 

zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia przedstawiając w tym celu pisemne 

zobowiązania (w oryginale) tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 

zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.  

11. W przypadku działania Wykonawcy przez pełnomocnika, Wykonawca zobowiązany 

jest do złożenia pełnomocnictwa  dla osoby działającej w imieniu Wykonawcy. 

 

12. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

konieczne jest złożenie pełnomocnictwa dla pełnomocnika ustanowionego przez 

wykonawców do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego.  

 

13. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów i oświadczeń o których mowa 

w ust. 1 i 2 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego 

likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 

14.  Dokument, o którym mowa w ust. 13 powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 



  ZP-400 

9/6 

15. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę 

lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 13, 

zastępuje się je  dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także 

osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem 

sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 

gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym 

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Regulację 

zawartą w ust. 14 stosuje się odpowiednio. 

 

16. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę 

mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio 

miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących 

przedłożonego dokumentu.  

17. Dokumenty muszą być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za 

zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, na każdej stronie składanego dokumentu, 

chyba że ze specyfikacji wynika, że dokument powinien zostać złożony w oryginale. 

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia  oraz 

w przypadku podmiotów, polegających na zasobach innych podmiotów na zasadach 

określonych w art. 26 ust. 2 b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio 

wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczone za zgodność z oryginałem przez 

wykonawcę lub te podmioty.  

18. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania przedstawienia oryginału lub 

notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, w przypadku gdy złożona przez 

Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwość co do jej 

prawdziwości. 

19.  Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem 

na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.  

 
 

                                                                                                

 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia  

Przetarg nieograniczony  X                  Przetarg ograniczony       

Negocjacje z ogłoszeniem                    Dialog konkurencyjny            

Licytacja elektroniczna       

IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu  
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny) 

Liczba wykonawców •••   

IV. 2) KRYTERIA OCENY OFERT   



  ZP-400 

10/6 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert*** 

 

Najniższa X  

lub 

Cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie     

Kryteria 

1. CENA  

2.                                     

3.                                     

4.                                     

5.                                     

Znaczenie 

X 

      

      

      

      

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna 

   tak    adres strony, na której będzie prowadzona:                                               nie X 

*** Można nie wypełniać pkt IV. 2.1, jeżeli przewidziano odmienne postanowienia dla części zamówienia.  

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli  

dotyczy): www.sarr.com.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: ul. Jagiellońska 14, 33-300 Nowy Sącz 

IV.3.2) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający przygotowanie się 

wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu (jeżeli 

dotyczy): 

Nie dotyczy 

IV.3.3) Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili 

rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 

Nie dotyczy 

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert (jeżeli dotyczy): 

Data:  28/02/2014   (dd/mm/rrrr)                                                                  Godzina: 08:30 

Miejsce: Sądecka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Jagiellońska 14, 33-300 Nowy Sącz 

IV.3.5) Termin związania ofertą 

Do: ••/••/•••• (dd/mm/rrrr) 

lub  

okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
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IV.3.6) Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna (jeżeli dotyczy): 

                                                                                                

IV.3.7) Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej 

(jeżeli dotyczy): 

                                                                                                

IV.3.8) Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym 

wymagania techniczne urządzeń informatycznych (jeżeli dotyczy): 

                                                                                                

                                                                                                

IV.3.9) Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień 

(jeżeli dotyczy): 
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IV.3.10) Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania (jeżeli dotyczy): 

etap nr                                                 czas trwania etapu 

                                                                        

                                                                        

                                                                        

 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień,  

zostaną  zakwalifikowani do następnego etapu?                         tak      nie     

IV.3.11) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału  w licytacji elektronicznej (jeżeli dotyczy): 

Data:  ••/••/••••   (dd/mm/rrrr)                                                                  Godzina:       

Miejsce: 

                                                                                           

IV.3.12) Termin otwarcia licytacji elektronicznej (jeżeli dotyczy): 

                                                                                      

Termin zamknięcia licytacji elektronicznej (jeżeli dotyczy): 

                                                                                      

Warunki zamknięcia licytacji elektronicznej (jeżeli dotyczy): 

                                                                                      

                                                                                      

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej  

(jeżeli dotyczy): 

Projekt wspófinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, 

Działanie 9.2 podnoszenie atrakcyjności i jakości szkolnictwa 

kursu prawa jazdy kat. B dla 110 uczestników projektu.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


