Projekt „Partnerstwo na rzecz e-integracji w makroregionie śląsko-opolskim jest realizowany w ramach Programy Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020,
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SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(SIWZ)

W postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego
w trybie rozeznania rynku pn.:
Zaprojektowanie i wykonanie systemu aplikowania i sprawozdawczości
(generator wniosków aplikacyjnych/sprawozdawczych) dla projektu
pn. "Partnerstwo na rzecz e-integracji w makroregionie śląsko-opolskim"
Projekt współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 20142020, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Działanie nr 3.1 „Działania
szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”

Warszawa, dnia 22 luty 2019 r.

1

Projekt „Partnerstwo na rzecz e-integracji w makroregionie śląsko-opolskim jest realizowany w ramach Programy Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020,
Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Działanie nr 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”

I. Nazwa oraz adres Zamawiającego
Fundacja Euro Nation
ul. Skarbka z Gór 15d/26
03-287 Warszawa
tel. 22 208 40 13
e-mail: euronationfundacja@gmail.com
www: www.fen.synopticon.eu

II. Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie rozeznania rynku przez podmiot
pozarządowy nie będący zamawiającym publicznym na mocy art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zmianami) zwanej dalej ustawą
Pzp o wartości zamówienia nieprzekraczającej kwoty 50 000 zł. netto.

III. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie systemu aplikowania
i sprawozdawczości (generator wniosków aplikacyjnych/sprawozdawczych) dla projektu
pn. "Partnerstwo na rzecz e-integracji w makroregionie śląsko-opolskim". Stworzony system,
stanowiący przedmiot niniejszego zamówienia musi być zgodne z warunkami konkursu PO PC
3.1. Generator wniosków i sprawozdawczości muszą umożliwiać:
•
•
•
•

szybki dostęp do kompletnych danych dzięki centralnemu archiwum dokumentów,
zarządzanie uprawnieniami dostępu do danych oraz możliwość wykonywania na
nich operacji,
bezpieczny dostęp do dokumentów dla użytkowników o odpowiednich
uprawnieniach,
pracę zarówno w małych grupach roboczych na stosunkowo małej ilości danych,
jak i w dużych grupach z dużą ilością danych,

Dostęp do systemu mają mieć osoby posiadające nadane przez administratora login i hasło dostępu.
Począwszy od możliwości dostępu tylko do nielicznych dokumentów, a skończywszy na pełnym
dostępie do systemu, administrator przyznaje prawa do systemu zgodnie z polityką uprawnień.
Pierwszym krokiem w procesie obsługi korespondencji jest przyjęcie i rejestracja podania. Po
zarejestrowaniu dokumentu w systemie zostaje on przekazany (następuje dekretacja) osobie
merytorycznej, zgodnie z przyjętymi procedurami. Użytkownik łączy się do systemu za pomocą
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przeglądarki internetowej wykorzystując protokół https. Aplikacja wykonana jest w technologii
PHP. System do poprawnej pracy wymaga następujących komponentów:
•
•
•
•
•

Bazy danych,
Katalogu domowego zawierającego konfigurację,
Repozytorium plików archiwalnych oraz roboczych,
Serwer SMTP (wysyłanie maili),
autoryzacja użytkownika poprzez login i hasło.

Cały system komunikacyjny oraz informacyjny będzie spełniać wymagania WCAG 2.0. na
poziomie AA i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych
Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji
w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U.
z 2016 r., poz. 113).
Funkcjonalność portalu dla Administratora:
•
•
•
•
•

dodawanie/edytowanie/usuwanie danych o Użytkownikach np: nazwa, adres e-mail,
login, hasło
dodawanie/edytowanie/usuwanie uprawnień do zmiany treści i kategorii
dodawanie/edytowanie/usuwanie kategorii np.: aktualności projektu, galeria zdjęć,
kontakt
wysyłanie newsletter’a do zdefiniowanych użytkowników
uzupełnianie kalendarium wydarzeń

Szczegółowy opis wymagań Zamawiającego zawiera Załącznik nr 8 do SIWZ.
1. Kody CPV
72000000-5

Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania
oprogramowania, internetowe i wsparcia - główny

Dodatkowe:
72212000-4
48985000-6

Usługi programowania oprogramowania aplikacyjnego
Języki programowania

48000000-8
48211000-0
72220000 – 3

Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
Pakiety oprogramowania dla wzajemnej współpracy platform
Usługi doradcze w zakresie systemów i doradztwo techniczne

2. Wykonawca jest zobowiązany zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych
w projekcie Umowy stanowiącym Załącznik nr 9 do SIWZ.
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3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Wykonawcy ponoszą
wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty oraz składają ofertę na własne ryzyko i na
własny koszt.
9. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia
zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług zamówienia polegającego
na powtórzeniu podobnych usług.
10. Zamówienie jest współfinansowane przez UE w 99% w ramach Programu Operacyjnego
Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje
społeczeństwa” Działanie nr 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji
cyfrowych”. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania/umowy w
przypadku nieotrzymania dofinansowania.

IV. Termin wykonania zamówienia
Termin wykonania zadania do dnia 15.03.2019 r.
Rozpoczęcie: z dniem podpisania umowy.
Zakończenie: zakończenie następuje z dniem podpisania bez uwag protokołu odbioru końcowego
bez uwag.

V. Warunki udziału w postępowaniu
a. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają:
1. kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
1. Zamawiający nie określa
Wykonawcę w tym zakresie.

warunków

do

spełnienia

przez

b. odpowiednią sytuację ekonomiczną lub finansową:
1. Zamawiający nie określa warunków do spełnienia przez Wykonawcę
w tym zakresie.
c. zdolność techniczną lub zawodową:
1. Wykonawcy winni wykazać się wiedzą i doświadczeniem w realizacji
zamówienia w postaci należytego wykonania w ciągu ostatnich 3 lat przed
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upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy co najmniej jednej usługi polegającej na wdrożeniu systemu
informatycznego dostępnego z poziomu przeglądarki internetowej o ilości
Użytkowników Końcowych korzystających z systemu w liczbie nie
mniejszej niż 300.
d. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że w realizacji
zamówienia weźmie udział:
1. kierownik projektu – posiadający wykształcenie wyższe, certyfikat
zarządzania projektami PRINCE2 lub równoważny, certyfikat
zarządzania usługami informatycznymi ITIL lub równoważny,
posiadający imienny certyfikat potwierdzający zaawansowaną wiedzę w
zakresie oferowanej przez Wykonawcę technologii.
2. analityk – posiadający wykształcenie wyższe i nie mniej niż 3 letnie
doświadczenie jako analityk, doświadczenie we wdrożeniu systemu
informatycznego dostępnego z poziomu przeglądarki internetowej o ilości
Użytkowników Końcowych korzystających z systemu w liczbie nie
mniejszej niż 300 i posiadający imienny certyfikat potwierdzający
ekspercką wiedzę w zakresie oferowanej przez Wykonawcę technologii
oraz imienny certyfikat potwierdzający umiejętności w zakresie
modelowania biznesowego.
3. Trzy osoby pełniące funkcję programistów – posiadające wykształcenie
wyższe, w tym co najmniej:
1. Jeden posiadający doświadczenie w projektowaniu i wdrożeniu
systemu informatycznego dostępnego z poziomu przeglądarki
internetowej o ilości Użytkowników Końcowych korzystających z
systemu w liczbie nie mniejszej niż 300;
2. Jeden posiadający co najmniej 3 lata doświadczenia w
programowaniu w technologii zaproponowanej przez Wykonawcę i
posiadający imienny certyfikat potwierdzające ekspercką wiedzę w
zakresie oferowanej przez Wykonawcę technologii;
3. Jeden, który posiada doświadczenie w realizacji co najmniej dwóch
usług polegających na zaprojektowaniu, wdrożeniu i utrzymaniu
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portali internetowych działających w sieci Internet, zbudowanych w
oparciu o CMS i spełniających wymagania WCAG 2.0 na poziomie
nie mniejszym niż AA.
2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w
stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części,
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim
stosunków prawnych.
3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi
udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi
zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów
do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
4. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,
odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za
szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych
zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
5. Podstawy wykluczenia:
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę:
a. który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został
zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał
braku podstaw wykluczenia;
b. będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym
mowa w art. 24 ust.1 pkt.13 Pzp;
c. jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego,
wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce
komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za
przestępstwo, o którym mowa w pkt b);
d. wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca dokonał płatności
należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
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wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty
tych należności;
e. który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził
Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega
wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i
niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te
informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
f. który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje
wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje
podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
g. który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności Zamawiającego lub
pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o
udzielenie zamówienia;
h. który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub
którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia,
o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w
przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie
konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie
Wykonawcy z udziału w postępowaniu
i. który z innymi Wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie
konkurencji między Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co
Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
j. będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o
zamówienia na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r.
o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);
k. wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o
zamówienia;
l. Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r.
poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o
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dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między
nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu
o udzielenie zamówienia.
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się ponadto Wykonawcę:
a. w stosunku, do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w
postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli
przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie
art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z
2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego
upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości
zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie
przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że
sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego
2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844
oraz z 2016 r. poz. 615);
b. który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa
jego uczciwość, 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 stosownych
środków dowodowych;
c. będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko
prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego
popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie
niższą niż 3 000,00 zł.;
d. jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego,
wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce
komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za
wykroczenie, o którym mowa w pkt e);
e. wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu
obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska
lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę
pieniężną nie niższą niż 3000 złotych;
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f. który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za
pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym
mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków,
opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub
grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
3. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
4. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o
udzielenie zamówienia.

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia
1. Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenia i
zaświadczenia, o których mowa w niniejszej SIWZ oraz dokumenty potwierdzające
wymagane doświadczenie i posiadane kwalifikacje osób wyznaczonych do realizacji
niniejszego zamówienia.
2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje
się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych
podmiotach w oświadczeniach, o którym mowa w pkt. 1.
3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom,
w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w
postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniach, o których
mowa w pkt. 1.
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie,
o którym mowa w pkt.1. składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu
oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
5. W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda w szczególności:
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a. wykazu usług, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ, wykonanych
nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z
podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz
których usługi te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy
usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są
referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi
były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;
b. wykazu osób, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ,
skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych
za
świadczenie
usług,
kontrolę
jakości
lub
kierowanie/nadzorowanie wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do
wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
6. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą
wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu,
na rzecz którego roboty budowlane, dostawy lub usługi były wykonane, a w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub
dokumenty w tym zakresie.
7. W odniesieniu do Wykonawcy, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający żądać będzie dokumentów
określonych odpowiednio w par. 7 i par. 8 Rozporządzenia 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. z 27 lipca 2016 r, poz.
1126).
8. W celu oceny czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów
na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w
stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący
Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów,
Zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności:
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a. zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
b. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy
wykonywaniu zamówienia;
c. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia;
d. czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do
warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których
wskazane zdolności dotyczą.
9. Zamawiający może żądać:
a. od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na
zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych
podmiotów dokumentów wymienionych w § 5 pkt 1–9 Rozporządzenia 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. z 27 lipca 2016 r, poz. 1126).
10. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu dotyczące Wykonawcy i innych
podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach
określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.
Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których mowa w
zdaniu poprzednim składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca,
podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia albo podwykonawca, w zakresie dokumentów,
które każdego z nich dotyczą.
11. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język
polski.

VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z
Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także
wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami
1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz
Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie lub drogą elektroniczną.
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2. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę
pisemnie winny być składane na adres:
Fundacja Euro Nation
ul. Kwiatowa 27h
05-126 Michałów-Grabina
e-mail: euronationfundacja@gmail.com
www: www.fen.synopticon.eu
3. przekazane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej wymagają na żądanie każdej
ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.
4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
5. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed
upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ
wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa
wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie
po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych
wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez
rozpoznania. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, na której
6.
7.

8.
9.

udostępniono SIWZ.
Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o
którym mowa w rozdziale VII pkt. 7 niniejszej SIWZ.
W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych
odpowiedzi jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze
oświadczenie Zamawiającego.
Zamawiający nie przewiduje zwoływania zebranie wszystkich Wykonawców w celu
wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ.
Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest
p. Grzegorz Krauzowicz, tel. 500 254 273, e-mail: euronationfundacja@gmail.com

VIII. Wymagania dotyczące wadium
Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: nie dotyczy
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IX. Termin związania ofertą
1. Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu 7 dni.
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 14 dni.
3. Odmowa wyrażenia, o której mowa w ust. 2, nie powoduje utraty wadium.
4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym
przedłużeniem okresu ważności wadium albo jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem
nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu
związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek
wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
5. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

X. Opis sposobu przygotowania ofert
1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i formularze:
a. wypełniony formularz ofertowy sporządzony według wzoru stanowiącego
Załącznik nr 1 do SIWZ,
b. oświadczenia wymienione w rozdziale VI pkt. 1-4 niniejszej SIWZ,
c. pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, jeśli dotyczy,
sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ,
d. pełnomocnictwo, do reprezentowania i podpisania dokumentacji ofertowej, jeśli
Wykonawca jest reprezentowany niezgodnie z zapisem we właściwym rejestrze lub
zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
e. pełnomocnictwo dla lidera konsorcjum, w przypadku Wykonawców ubiegających
się wspólnie o udzielenie zamówienia, do reprezentowania ich w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w
przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej.
2. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną
trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania
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Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie
oferty.
3. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język
polski.
4. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii
dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym)
Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii
poświadczonej notarialnie.
5. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę z jednoznacznie opisaną propozycją
cenową. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych
przez danego Wykonawcę.
6. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści niniejszej SIWZ.
7. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
8. Wszystkie strony oferty powinny zostać kolejno ponumerowane i spięte w sposób trwały.
9. Oferta powinna zawierać spis treści.
10. Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być parafowane
własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
11. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i opisać w
następujący sposób:
Oferta w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.:
Zaprojektowanie i wykonanie systemu aplikowania i sprawozdawczości (generator
wniosków aplikacyjnych/sprawozdawczych) dla projektu pn. "Partnerstwo na rzecz eintegracji w makroregionie śląsko-opolskim"
i opatrzeć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.
12. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne. Składane w postępowaniu oferty są
jawne i udostępniane od chwili ich otwarcia. Nie ujawnia się informacji stanowiących
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz
wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
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13. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były
przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem
„tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych
elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w
trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.
14. Zamawiający informuje, że w przypadku, kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie,
a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawcy będzie
przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe
zastrzeżenie Zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji, kiedy Wykonawca
oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa.
15. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej
oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu
zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być
złożone według takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio
oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy
otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności
procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.
16. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania
poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie
zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten
sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności
postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert
wycofywanych nie będą otwierane.
17. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ zostanie odrzucona. Wszelkie
niejasności i obiekcje dotyczące treści zapisów w SIWZ należy zatem wyjaśnić z
Zamawiającym przed terminem składania ofert.

XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Ofertę należy złożyć:
Do dnia 28 lutego 2019 r. do godz. 09.00, pod adresem:
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Fundacja Euro Nation
ul. Kwiatowa 27h
05-126 Michałów-Grabina
e-mail: euronationfundacja@gmail.com
2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina
wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy
kurierską.
3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za wcześniejsze otwarcie lub zaginięcie ofert
nieoznaczonych wyraźnie i niezaadresowanych zgodnie z warunkami niniejszej SIWZ.
4. Oferta złożona po terminie wskazanym w ust. 1 zostanie odrzucona.
5. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje
dotyczące:
a. kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
b. firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
c. ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności
zawartych w ofertach.

XII. Opis sposobu obliczania ceny
1. Wykonawca podaje cenę wraz z podatkiem VAT realizacji przedmiotu zamówienia
w formularzu ofertowym według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ.
2. Łączna cena oferty jest ceną brutto i musi uwzględniać wszystkie koszty związane z
realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem
określonym w niniejszej SIWZ.
3. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w złotych polskich i zaokrąglona do dwóch
miejsc po przecinku.
4. Jeżeli złożona zostanie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający
w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i
usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca,
składając ofertę, musi w takim przypadku poinformować Zamawiającego, czy wybór oferty
będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując
nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do
jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
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XIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy
wyborze ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny
ofert
1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie się kierował następującymi
kryteriami:
Kryteria oceny ofert
Cena brutto oferty - Kc

waga
100

Liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę wyliczona będzie wg wzoru:
K = Kc
K – liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę
C – liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w kryterium „cena oferty brutto”
Maksymalna liczba punktów jaką może otrzymać Wykonawca wynosi – 100 pkt. Punkty będą
liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy
najkorzystniejszą ofertę.
Kryterium „cena” obejmuje cenę brutto (z podatkiem VAT) za realizację przedmiotu zamówienia
i oceniana będzie w skali 0-100 pkt. Liczba punktów (C) w powyższym kryterium będzie liczona
następująco:
cena oferty najniższej
C= --------------------------------- x 100 pkt
cena oferty badanej
2. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów w
oparciu o przyjęte powyżej kryteria oceny ofert.
3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim
wymaganiom przedstawionym w SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu
o podane kryteria oceny ofert.

IV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po
wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia
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1. Zamawiający poinformuje Wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę, o terminie
i miejscu zawarcia umowy.
2. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą
dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to
nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
3. Jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa w ust. 1, została wybrana, Zamawiający może
żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia umowy regulującej współpracę tych
Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób
współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną
odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum
(obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie
możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do
czasu wykonania zamówienia.
4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od
zawarcia umowy w sprawie zamówienia, Zamawiający może wybrać ofertę
najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania
i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

XV. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści
zawieranej umowy w sprawie zamówienia, ogólne warunki umowy albo
wzór umowy
Wszelkie istotne dla stron postanowienia zawarto w projekcie umowy, który stanowi Załącznik
nr 9 do SIWZ.

Wykaz załączników do SIWZ
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
Załącznik nr 3 – Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w
postępowaniu
Załącznik nr 4 – Wykaz wykonanych usług
Załącznik nr 5 – Wykaz osób
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Załącznik nr 6 – Zobowiązanie
Załącznik nr 7 – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej
Załącznik nr 8 – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)
Załącznik nr 9 – Projekt umowy
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