Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
RF-II-WSI.ZP.U.272.74.2019.AS
Województwa Mazowieckiego
http://www.mazovia.pl,
e-mail: anna.siennicka@mazovia.pl
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
na usługę kompleksowej organizacji i przeprowadzenia konferencji pt. „Nowa perspektywa –
nowe wyzwania dla inteligentnej specjalizacji województwa mazowieckiego”
Podstawa prawna
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986, z późn. zm.),
zwanej w dalszej części specyfikacji istotnych warunków zamówienia w skrócie „p.z.p." oraz aktów
wykonawczych do tej ustawy.
Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu o udzielenie
zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U.
z 2019 r., poz. 1145), jeżeli przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.
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Spis treści (zawartość specyfikacji istotnych warunków zamówienia)
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Opis przedmiotu zamówienia
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Termin wykonania zamówienia

paragraf 5

Warunki udziału w postępowaniu

paragraf 6

Podstawy wykluczenia
Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia
Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych
do porozumiewania się z Wykonawcami

paragraf 7
paragraf 8
paragraf 9

Wymagania dotyczące wadium

paragraf 10

Informacja dotycząca zaliczek na poczet wykonania zamówienia

paragraf 11

Termin związania ofertą

paragraf 12

Opis sposobu przygotowywania ofert

paragraf 13

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

paragraf 14

Opis sposobu obliczenia ceny
Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty,
wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert
Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy
w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli
Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia
publicznego na takich warunkach

paragraf 15
paragraf 16
paragraf 17
paragraf 18

__________________________________________________________________________________________________
Województwo Mazowieckie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

paragraf 19
paragraf 20
paragraf 21
paragraf 22
paragraf 23
paragraf 24
paragraf 25
paragraf 26
paragraf 27
paragraf 28

paragraf 29
paragraf 30
paragraf 31
paragraf 32
paragraf 33

RF-II-WSI.ZP.U.272.74.2019.AS

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia
Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych
Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7
p.z.p., jeżeli Zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień
Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą
odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeżeli Zamawiający
wymaga lub dopuszcza ich składanie
Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego
Klauzula informacyjna z art. 13 lub 14 RODO
Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między
Zamawiającym a Wykonawcą
Informacja czy Zamawiający przewiduje aukcje elektroniczną
Informacja o wysokości zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający
przewiduje ich zwrot
Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a p.z.p. dotyczące wymogu zatrudnienia osób
na umowę o pracę, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania wymagań
oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań
Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 4 – 5 p.z.p. związane z realizacją zamówienia
obejmujące aspekty gospodarcze środowiskowe, społeczne, związane z innowacyjnością
lub zatrudnieniem
Standardy jakościowe, o których mowa w art. 91 ust. 2a p.z.p.
Liczba części, na którą Wykonawca może złożyć ofertę
Żądanie wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcom i nazwy podwykonawców
Określenie części zamówienia, która nie może być powierzona podwykonawcom

Nr
załącznika

Nazwa załącznika

1

Formularz oferty

2

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

3

Wzór istotnych warunków umowy

4

Formularz oświadczenia Wykonawcy dotyczący przesłanek wykluczenia z postępowania
oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu

Paragraf 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego
Województwo Mazowieckie,
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa,
http://www.mazovia.pl,
e-mail: anna.siennicka@mazovia.pl
Paragraf 2. Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11
ust. 8 p.z.p.
Paragraf 3. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa kompleksowej organizacji i przeprowadzenia konferencji pt.
„Nowa perspektywa – nowe wyzwania dla inteligentnej specjalizacji województwa mazowieckiego”
w ramach projektu „Plan Działań Pomocy Technicznej UMWM na lata 2019-2023 w zakresie
zapewnienia monitoringu, ewaluacji i aktualizacji regionalnej strategii inteligentnych specjalizacji
w ramach RPO WM”, nr RPMA.11.01.00-14-0003/18-00.
2. Symbole CPV: 79951000-5 – Usługi w zakresie organizowania seminariów, 79822500-7 - Usługi
projektów graficznych, 79800000-2 - Usługi drukowania i powiązane, 22100000-1 – Drukowane
książki, broszury i ulotki, 22462000-6 – Materiały reklamowe, 39294100-0 - Materiały informacyjne
i promocyjne, 72400000-4 - Usługi internetowe, 55300000-3 - Usługi restauracyjne i dotyczące
podawania posiłków, 55500000-5 – Usługi bufetowe oraz w zakresie podawania posiłków,
55400000-4 – Usługi podawania napojów.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) stanowi załącznik nr 2 do specyfikacji.
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Paragraf 4. Termin wykonania zamówienia
1. Zamawiający przewiduje zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego w terminach
określonych w paragrafie 16 ust. 3 specyfikacji.
2. Termin wykonania zamówienia: organizacja i przeprowadzenie konferencji w dniu
7 listopada 2019 r., zgodnie z terminami określonymi w SOPZ, stanowiącym załącznik nr 2
do specyfikacji.
Paragraf 5. Warunki udziału w postępowaniu
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące
zdolności zawodowej. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca
w szczególności:
1) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie zrealizował (tj. przeprowadził i zakończył)
co najmniej dwie konferencje dla minimum 100 osób każda.
W ramach realizacji każdego z zamówień Wykonawca zobowiązany był, co najmniej, do:
a) przygotowania i przeprowadzenia rekrutacji uczestników,
b) zapewnienia cateringu dla uczestników,
c) zapewnienia obsługi technicznej konferencji,
d) aranżacji przestrzeni eventowej,
e) przygotowania materiałów konferencyjnych,
f) transportu materiałów konferencyjnych,
g) stworzenia podstrony internetowej konferencji,
h) ubezpieczenie wydarzenia, w tym uczestników wydarzenia,
i) zapewnienia obsługi medycznej;
2) dysponuje bądź będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (osoby
te będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia), posiadającymi doświadczenie i kwalifikacje
zawodowe w następującym zakresie:
a) kompleksowe zarządzanie zasobami zamówienia, tj. zespołem, budżetem i harmonogramem,
b) opracowanie merytoryczne, graficzne, emisja i dystrybucja materiałów informacyjnopromocyjnych w środkach masowego przekazu,
c) prowadzenie akcji informacyjnej do środowisk potencjalnych uczestników i udzielanie pełnej
informacji dla uczestników konferencji,
d) przygotowanie, transport i dystrybucja materiałów konferencyjnych,
e) przygotowanie i prowadzenie podstrony internetowej konferencji,
f) przygotowanie i przeprowadzenie skutecznej rekrutacji i rejestracji uczestników konferencji
(w tym dokumentacji związanej z rekrutacją oraz wysyłka zaproszeń na konferencję),
g) przygotowanie produktów zamówienia: raportu zestawiającego kanały docelowe, raportu
podsumowującego, zestawów konferencyjnych, ewentualnych ankiet ewaluacyjnych, ścianek
wystawienniczych standu i albumu z konferencji,
h) zapewnienie cateringu dla uczestników i pełna obsługa cateringowa konferencji,
i) pełna obsługa logistyczna wydarzenia,
j) pełna obsługa techniczno-technologiczna wydarzenia (aranżacje, zabudowa, wyposażenie,
obsługa recepcyjna),
k) przygotowanie i realizacja aranżacji przestrzeni eventowej,
l) realizacja oprawy dźwiękowej konferencji.
Zamawiający dopuszcza możliwości łącznego spełniania warunków dotyczących doświadczenia
przez jedną osobę.
2. Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych
zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne
przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia
3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
4. W przypadku udziału w postępowaniu Wykonawców występujących wspólnie, Wykonawcy
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia
lub do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia i podpisania umowy w sprawie
zamówienia publicznego.
5. W przypadku udziału w postępowaniu Wykonawców występujących wspólnie, Zamawiający
dopuszcza możliwość łącznego spełniania i dokumentowania warunków, o których mowa w ust. 1.
6. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których
mowa w ust. 1, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego
części, polegać na zdolnościach zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru
prawnego łączących go z nim stosunków prawnych, na zasadach określonych w art. 22a p.z.p.
7. W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy
mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji
których te zdolności są wymagane.
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8. Okoliczności uzasadniające wykluczenie z postępowania w oparciu o przepisy art. 24 ust. 1
pkt 12 -23 oraz ust. 5 p.z.p. zachodzące choćby względem pojedynczego Wykonawcy dyskwalifikują
całą grupę Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia.
Paragraf 6. Podstawy wykluczenia
1. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawców, wobec których
zachodzą przesłanki określone w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 oraz ust. 5 p.z.p.
2. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności zawodowe,
pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełnianie warunków udziału, o których mowa
w paragrafie 5 ust. 1 oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia,
o których mowa w ust. 1.
Paragraf 7. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia
1. Wykonawca do oferty dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, zgodne ze wzorem
określonym w załączniku nr 4 do specyfikacji. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowić będą
wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do złożenia
oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 zobowiązany jest każdy z Wykonawców występujących
wspólnie. Oświadczenie ma potwierdzić 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.
3. 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 oświadczeniu,
o którym mowa w ust. 1.
4. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, zamieszcza
w Formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do specyfikacji, informacje w jakiej części zamierza
powierzyć wykonanie zamówienia i podaje firmy, nazwy proponowanych podwykonawców, które są
mu znane.
5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych
oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w ust. 6 i 7 pkt. 1 specyfikacji, potwierdzających
spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia.
6. W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których
mowa w paragrafie 5 ust. 1, Zamawiający żąda następujących dokumentów:
1) wykazu usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane,
oraz załączeniem dowodów określających czy te 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 – oświadczenie Wykonawcy;
2) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat
ich kwalifikacji zawodowych oraz doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia
publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie
do dysponowania tymi osobami.
7. W celu potwierdzenie braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 oraz ust. 5 p.z.p.
Wykonawca składa:
1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
2) w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji,
o której mowa w art. 86 ust. 5 p.z.p. (informacja zamieszczana po otwarciu ofert), oświadczenie
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa
w art. 24 ust. 1 pkt 23 p.z.p. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić
dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji
w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
8. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do złożenia
dokumentów, o których mowa w ust. 7 zobowiązany jest każdy z Wykonawców występujących
wspólnie (zależnie od statusu podmiotu).
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9. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 7 pkt 1, składa dokument lub dokumenty wystawione
w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto
jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
10. Dokumenty, o których mowa w ust. 9 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
11. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się
dokumentów, o których mowa w ust. 9, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio
oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji,
złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania
Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 10 stosuje się.
12. Wykonawca, który polega na zdolnościach 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.
13. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 22a p.z.p., będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym
należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi
podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający będzie żądał dokumentów,
które określają w szczególności:
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia publicznego,
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału
w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,
zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
14. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może
zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
15. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w specyfikacji, sporządzone w języku obcym są
składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
Paragraf 8. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami
oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów oraz wskazanie osób uprawnionych
do porozumiewania się z Wykonawcami
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
Zamawiający i Wykonawcy przekazują za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.
2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą telefaksu lub drogą
elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem
terminu.
3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak
nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek
o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego
nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie
terminu składania wniosku, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień
albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg
terminu składania wniosku.
4. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są (pn. – pt. w godz. 8:00 - 16:00):
Krzysztof Strachota-Osiński tel.: 22 59 79 041 Anna Siennicka tel.: 22 59 79 042 faks: 22 59 79 043.
Paragraf 9. Wymagania dotyczące wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w przedmiotowym postępowaniu.
Paragraf 10. Informacja dotycząca zaliczek na poczet wykonania zamówienia
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
Paragraf 11. Termin związania ofertą
1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.
2. Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.
Paragraf 12. Opis sposobu przygotowywania ofert
1. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
2. Wykonawca może złożyć jedną ofertę zawierającą jedną cenę.
3. Cena musi być podana w złotych polskich, całkowita cena brutto z VAT musi być podana
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
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4. Wszelkie upusty udzielone przez Wykonawcę muszą zostać wliczone w cenę.
5. Oferta musi być przygotowana w języku polskim, na papierze przy użyciu techniki pisarskiej
pozostawiającej trwałe ślady (maszyna do pisania, drukarka komputerowa, długopis itp.). Dokumenty
sporządzone w języku obcym muszą być przetłumaczone na język polski przez Wykonawcę.
6. Oferta powinna być trwale zespolona tak, aby niemożliwe było jej przypadkowe zdekompletowanie.
7. Wszelkie poprawki lub zmiany (również te przy użyciu korektora) w ofercie, w tym w załącznikach,
muszą być własnoręcznie podpisane przez osobę upoważnioną do podpisania oferty.
8. Zaleca się, aby oferta złożona została na kolejno ponumerowanych stronach z numeracją stron
rozpoczynającą się od numeru 1 umieszczonego na pierwszej stronie oferty.
9. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia oferta musi być opatrzona nazwami wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie
o udzielenie zamówienia.
10. Każda strona oferty wraz z załącznikami powinna być podpisana przez osobę upoważnioną
do podpisania oferty. Zamawiający nie wymaga podpisywania czystych stron.
11. Oświadczenie, o którym mowa w paragrafie 7 ust. 1 specyfikacji (oświadczenie Wykonawcy zgodne
ze wzorem określonym w załączniku nr 4 do specyfikacji), składane jest w oryginale.
12. Dokumenty lub oświadczenia inne niż wymienione w ust. 11, składane na potwierdzenie spełniania
przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia, składane są
w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenie za zgodność
z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia, sporządzonych
w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem.
13. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego
zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.
14. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone
pełnomocnictwo, w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem,
określające zakres pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby uprawnione
do reprezentowania podmiotu, chyba że pełnomocnictwo wynika z innych załączonych do oferty
dokumentów.
15. Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, ma prawo zastrzec w swojej ofercie
informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, wykazując jednocześnie, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa. Do skutecznego objęcia określonych informacji tajemnicą przedsiębiorstwa
wymagane jest, aby Wykonawca uzasadnił, że zastrzegane informacje stanowią tajemnicę,
przedstawiając przesłanki wskazujące zasadność poczynionego zastrzeżenia. W tym celu
Wykonawca powinien zastrzeżoną część oferty (informacje objęte klauzulą tajemnicy
przedsiębiorstwa) oznaczyć w sposób niebudzący wątpliwości, iż stanowi ona zastrzeżoną tajemnicę
przedsiębiorstwa np. umieścić ją w odrębnym (wydzielonym) opakowaniu oznaczonym napisem:
„TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA - NIE UDOSTĘPNIAĆ” oraz dołączyć pisemne
UZASADNIENIE objęcia informacji klauzulą tajemnicy przedsiębiorstwa. W przypadku,
gdy Wykonawca nie dołączy pisemnego uzasadnienia lub nie wykaże zasadności uznania danej
informacji za tajemnicę przedsiębiorstwa (nie wykaże, że informacje objęte tajemnicą
przedsiębiorstwa nie są i nie były ujawnione do wiadomości publicznej oraz nie wykaże jakie podjął
niezbędne działania w celu zachowania ich poufności), Zamawiający uzna, iż zastrzeżenie informacji
było nieskuteczne i odtajni zastrzeżoną część oferty.
16. Do oferty należy dołączyć:
1) wstępny projekt aranżacji sali konferencyjnej, sali przewidzianej na catering oraz
przestrzeni korytarzowej, zgodny z wymaganiami określonymi w SOPZ, stanowiącym załącznik
nr 2 do specyfikacji,
2) koncepcję prowadzenia efektywnej rekrutacji uczestników konferencji wraz z zestawieniem
wszystkich kanałów docelowych informowania o wydarzeniu, jakie Wykonawca zobowiązuje się
wykorzystać w trakcie prowadzenia aktywnego naboru uczestników wydarzenia. Wykonawca
zobowiązany jest przedstawić koncepcję i zestawienie w podziale na kanały wymagane w SOPZ
i dodatkowe oraz projekt graficzny strony internetowej konferencji.
Projekt aranżacji oraz koncepcja rekrutacji podlegać będą ocenie, zgodnie z kryteriami określonymi
w § 15 ust. 4 i 5 specyfikacji i stanowią treść oferty (nie podlegają uzupełnieniu).
Jeżeli Wykonawca nie dołączy do oferty projektu aranżacji lub koncepcji rekrutacji, jego oferta będzie
podlegała odrzuceniu jako oferta, której treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.
17. Wykonawca wypełniając formularz oferty, zgodny z załącznikiem nr 1 do specyfikacji, oświadcza,
że oferowana przez niego butelka filtrująca pozbawiona jest szkodliwego Bisfenolu A – BPA Free i dopuszczona jest do kontaktu z wodą na podstawie odpowiednich świadectw/certyfikatów/
deklaracji. W celu weryfikacji złożonego przez Wykonawcę oświadczenia Zamawiający będzie
wymagał, aby przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczył powyższe dokumenty.
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18. Koszt przygotowania i złożenia oferty obciąża jedynie Wykonawcę.
19. Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu (kopercie), uniemożliwiającym przypadkowe
otwarcie i zapoznanie się z jej treścią przed upływem terminu składania ofert.
20. Opakowanie powinno zostać opatrzone nazwą Wykonawcy wraz z adresem i numerem telefonu
(może być pieczęć) i zaadresowane:
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
OFERTA PRZETARGOWA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowej
organizacji i przeprowadzenia konferencji pt. „Nowa perspektywa – nowe wyzwania
dla inteligentnej specjalizacji województwa mazowieckiego”
Nr sprawy: RF-II-WSI.ZP.U.272.74.2019.AS
21. Oferty składane pocztą powinny być zapakowane w dodatkową kopertę tak, aby jej rozpakowanie
w Kancelarii Ogólnej Urzędu nie spowodowało naruszenia oferty właściwej. Nie zastosowanie się
do tego zalecenia może spowodować zapoznanie się z treścią oferty przed terminem składania ofert
z winy leżącej po stronie Wykonawcy.
Paragraf 13. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Miejscem składania ofert jest Kancelaria Ogólna Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa.
2. Termin składania ofert upływa w dniu 12 września 2019 r. godzina 09:30.
3. Miejscem otwarcia ofert jest Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie,
Wydział Zamówień Publicznych, pokój 215, ul. Floriańska 10, Warszawa.
4. Terminem otwarcia ofert jest dzień 12 września 2019 r. godzina 12:30.
5. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
6. Zmiana lub wycofanie złożonej oferty musi zostać dokonane w sposób i w formie przewidzianej
dla złożenia oferty, z zastrzeżeniem, że opakowanie zawierające informację o zmianie bądź
wycofaniu oferty powinno posiadać oznaczenie dodatkowe o treści odpowiednio - „ZMIANA OFERTY”
albo „WYCOFANIE OFERTY”.
Paragraf 14. Opis sposobu obliczenia ceny
1. Wykonawca oblicza wartość zamówienia w oparciu o informacje zawarte w Szczegółowym opisie
przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 2 do specyfikacji oraz wypełniając załącznik nr 1
do specyfikacji - Formularz oferty.
2. Całkowita cena brutto z VAT za wykonanie przedmiotu zamówienia musi być podana z dokładnością
do dwóch miejsc po przecinku.
3. W przypadku, gdy w złożonym przez wykonawcę formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do
specyfikacji, cena wpisana w ust. 1 słownie różni się od ceny wpisanej liczbą, Zamawiający weźmie
pod uwagę jako wiążącą cenę wpisaną słownie.
4. Jeżeli zaoferowana cena wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi
wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie
z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów,
Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia
ceny, w szczególności w zakresie:
1) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo
sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla Wykonawcy, oryginalności
projektu Wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być
niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych
na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu
za pracę (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2177),
2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów,
3) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym,
obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie,
4) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska,
5) powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
5. W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od:
1) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed
wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 p.z.p. lub średniej arytmetycznej cen
wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa
w ust. 3, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają
wyjaśnienia,
2) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej
z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności
istotnej zmiany cen rynkowych, Zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których
mowa w ust. 3.
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6. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa
na Wykonawcy.
7. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena
wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt
w stosunku do przedmiotu zamówienia
8. Wykonawca ma obowiązek poinformowania Zamawiającego pisemnie w ofercie, czy wybór jego
oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.
Paragraf 15. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert
1. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryteria przypisując
im odpowiednio wagi procentowe:
1) cena – 40 punktów,
2) koncepcja aranżacji przestrzeni przewidzianej na organizację wydarzenia – 15 pkt,
3) koncepcja prowadzenia efektywnej rekrutacji uczestników konferencji - 20 pkt,
4) dodatkowe komplety materiałów promocyjnych – 20 pkt,
5) klauzula społeczna – 5 pkt.
2. Zamawiający wybierze Wykonawcę, który uzyska największą, zsumowaną liczbę punktów
we wszystkich kryteriach wymienionych w ust. 1.
3. W kryterium cena Zamawiający przydzieli każdej badanej ofercie odpowiednią liczbę punktów
w następujący sposób: Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę otrzyma 40 punktów,
natomiast pozostali Wykonawcy odpowiednio mniej punktów według wzoru:

𝐂𝐦𝐢𝐧
𝐂=(
) 𝐱 𝟒𝟎
𝐂𝐱
gdzie:
C
= liczba punktów za kryterium „cena”,
Cmin = najniższa cena wynikająca ze złożonych ofert,
Cx
= cena oferty badanej.
Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku.
4. Punkty w kryterium koncepcja aranżacji przestrzeni przewidzianej na organizację wydarzenia
(sali Skłodowskiej - sali ze sceną, gdzie będą odbywać się debaty, panele, itp., sali Kruczkowskiego przewidzianej na catering i recepcję, przestrzeni korytarzowej) – zostaną przyznane w skali
punktowej od 0 do 15 punktów przez członków komisji przetargowej na podstawie dołączonego
do oferty zgodnie z paragrafem 12 ust. 16 specyfikacji wstępnego projektu aranżacji, przy czym:
1) do 5 pkt - za dostosowanie koncepcji do rodzaju i rangi wydarzenia oraz uczestników,
2) do 10 pkt – za atrakcyjność projektu koncepcji każdego pomieszczenia/przestrzeni (sali
konferencyjnej, przestrzeni korytarzowej, sali przewidzianej na catering).
5. Punkty w kryterium koncepcja prowadzenia efektywnej rekrutacji uczestników konferencji
zostaną przyznane w skali punktowej od 0 do 20 punktów przez członków komisji przetargowej
na podstawie dołączonej do oferty zgodnie z paragrafem 12 ust. 16 specyfikacji koncepcji
prowadzenia efektywnej rekrutacji uczestników konferencji wraz z zestawieniem wszystkich kanałów
docelowych informowania o konferencji, jakie Wykonawca zobowiązuje się wykorzystać w trakcie
aktywnego naboru uczestników wydarzenia, w podziale na kanały wymagane w SOPZ i dodatkowe
oraz projektem graficznym strony internetowej konferencji. Punkty zostaną przyznane w następujący
sposób:
1) 0 pkt – Wykonawca zaoferuje jedynie kanały informacyjne wymagane zgodnie z ppkt 1.1.25
SOPZ oraz nie przedstawi projektu graficznego strony internetowej konferencji;
2) do 10 pkt – za każdy przedstawiony przez Wykonawcę dodatkowy kanał docelowy (1 pkt
za dodatkowy kanał docelowy) ponad wymagane zgodnie z SOPZ;
3) do 5 pkt - za projekt graficzny strony internetowej konferencji (wygląd, funkcjonalność,
intuicyjność).
Pod pojęciem jeden kanał docelowy/informacyjny Zamawiający rozumie konkretny: tytuł prasowy,
portal internetowy, stronę branżową, grupę kapitałową zarządzającą zbiorem kanałów informacyjnych,
uczelnię wyższą (nie oddzielnie każdą filię), firmę (nie poszczególne oddziały) czy miejsce dystrybucji
informacji o konferencji (np. konkretne miejsce, spotkanie/wydarzenie, z wyjątkiem spotkań
roboczych) itp., gdzie Wykonawca zobowiązuje się prowadzić rekrutację na konferencję.
6. Punkty w kryterium dodatkowe komplety materiałów promocyjnych zostaną przyznane w skali
punktowej od 0 do 20 punktów na podstawie zadeklarowanej przez Wykonawcę w formularzu oferty,
stanowiącym załącznik nr 1 do specyfikacji, liczby dodatkowych kompletów (1 komplet: długopis,
notes książkowy z pendrivem, torba materiałowa, butelka filtrująca, etui na karty) materiałów
promocyjnych. Punkty zostaną przyznane w następujący sposób:
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1) 0 pkt – za przygotowanie wymaganych w SOPZ 220 kompletów materiałów promocyjnych (brak
deklaracji Wykonawcy dot. przygotowania dodatkowych kompletów materiałów promocyjnych),
2) 10 pkt – Wykonawca zadeklaruje przygotowanie dodatkowych (ponad wymagane 220)
kompletów materiałów promocyjnych w liczbie od 100 do 150 kompletów,
3) 15 pkt – Wykonawca zadeklaruje przygotowanie dodatkowych (ponad wymagane 220)
kompletów materiałów promocyjnych w liczbie od 151 do 300 kompletów,
4) 20 pkt – Wykonawca zadeklaruje przygotowanie dodatkowych (ponad wymagane 220)
kompletów materiałów promocyjnych w liczbie od 301 do 350 kompletów.
7. Kryterium klauzula społeczna (zatrudnienie osoby, o której mowa w art. 29 ust. 4 p.z.p., skierowanej
przez Wykonawcę do realizacji zamówienia) będzie oceniane na podstawie zadeklarowanego
w formularzu oferty przez Wykonawcę zatrudnienia osoby bezrobotnej lub młodocianej w celu
przygotowania zawodowego lub niepełnosprawnej, o których mowa w przepisach o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych lub osób o których mowa
w przepisach o zatrudnieniu socjalnym lub we właściwych przepisach państw członkowskich Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, skierowanej przez Wykonawcę
do realizacji zamówienia. Punkty przyznane zostaną w następujący sposób:
1) 0 pkt w przypadku deklaracji o braku zatrudnienia ww. osoby,
2) 5 pkt w przypadku deklaracji zatrudnienia min. 1 osoby, spełniającej powyższe warunki.
8. Finalną liczbę punktów w danym podkryterium stanowić będzie średnia arytmetyczna z punktów
przyznanych przez członków komisji.
9. Finalną liczbę punktów w kryteriach: koncepcja aranżacji przestrzeni przewidzianej
na organizację wydarzenia oraz koncepcja prowadzenia efektywnej rekrutacji uczestników
konferencji stanowić będzie suma punktów uzyskanych przez daną ofertę w poszczególnych
podkryteriach.
10. Komisja dokona obliczeń z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
11. Przez pojęcia „oferta badana” oraz „złożonych ofert” Zamawiający rozumie oferty nie podlegające
odrzuceniu
Paragraf 16. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
1. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce
zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę
wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli
są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację
przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;
2) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni;
3) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty;
lub
4) unieważnieniu postępowania
- podając uzasadnienie prawne i faktyczne.
2. Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w ust. 1 na stronie internetowej.
3. Zamawiający przewiduje zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie
krótszym niż:
1) 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie
to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
2) 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty jeżeli zawiadomienie
to zostanie przesłane w inny sposób niż określone w pkt 1,
nie później niż przed upływem terminu związania ofertą.
4. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów,
o których mowa w ust. 3, jeżeli w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono
tylko jedną ofertę.
5. Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta została wybrana, o terminie i miejscu spotkania
w celu uzgodnienia wszelkich szczegółowych kwestii zawieranej umowy.
Paragraf 17. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Zamawiający nie będzie żądał zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Paragraf 18. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej
umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli
Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia
publicznego na takich warunkach
1. Wzór istotnych warunków umowy stanowi załącznik nr 3.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy w stosunku do treści
złożonej oferty w zakresie przewidzianym we wzorze istotnych warunków umowy, stanowiącym
załącznik nr 3 do specyfikacji.
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Paragraf 19. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia
Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej w okolicznościach i na zasadach określonych w dziale VI
p.z.p.
Paragraf 20. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych
Zamawiający nie podzielił zamówienia na części.
Paragraf 21. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7
p.z.p., jeżeli Zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 p.z.p.
Paragraf 22. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim
muszą odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeżeli Zamawiający
wymaga lub dopuszcza ich składanie
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Paragraf 23. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego, jeżeli
Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną
1. Adres e-mail: anna.siennicka@mazovia.pl.
2. Strona internetowa Zamawiającego: www.mazovia.pl.
Paragraf 24. Klauzula informacyjna z art. 13 lub 14 RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Województwo Mazowieckie, dane kontaktowe: Urząd
Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa,
tel. (22) 5979-100, email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl, ePUAP: /umwm/esp.
2. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych: e-mail: iod@mazovia.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 p.z.p.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 p.z.p., przez okres 4 lat
od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza
4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach p.z.p., związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają
z p.z.p.
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
8. Posiada Pani/Pan:
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3
RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od Pani/Pana
dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania
nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
2) podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
z zastrzeżeniem, że wystąpienie z roszczeniem na podstawie art. 18 ust. 1 RODO nie ogranicza
przetwarzania danych osobowych przez Zamawiającego do czasu zakończenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego,
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
9. Nie przysługuje Pani/Panu:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Paragraf 25. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia
między Zamawiającym a Wykonawcą
Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich.
Paragraf 26. Informacja czy Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną.
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej na podstawie art. 91a ust. 1 p.z.p.
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Paragraf 27. Informacja o wysokości zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający
przewiduje ich zwrot
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu; wszelkie koszty przygotowania
oferty i udziału w postępowaniu obciążają Wykonawcę.
Paragraf 28. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a p.z.p. dotyczące wymogu zatrudnienia
osób na umowę o pracę, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania wymagań
oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań
Zakres realizacji zamówienia nie obejmuje czynności, których wykonanie polegałoby na wykonywaniu
pracy w sposób określony w art. 22 paragraf 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043), dlatego też nie ma zastosowania art. 29 ust. 3a p.z.p.
Paragraf 29. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 4 – 5 p.z.p. związane z realizacją
zamówienia obejmujące aspekty gospodarcze środowiskowe, społeczne, związane
z innowacyjnością lub zatrudnieniem
Zamawiający nie określił w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych z realizacją zamówienia,
obejmujących aspekty gospodarcze, środowiskowe, społeczne, związane z innowacyjnością lub
zatrudnieniem. Jednocześnie Zamawiający zgodnie z paragrafem 15 ust. 7 specyfikacji wymaga,
aby Wykonawca w formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do specyfikacji, zadeklarował
zatrudnienie przy realizacji przedmiotowego zamówienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 4 p.z.p.
Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia powyższej deklaracji oraz sankcje z tytułu
jej niewypełnienia określone zostały we wzorze istotnych warunków umowy, stanowiącym załącznik nr 3
do specyfikacji.
Paragraf 30. Standardy jakościowe, o których mowa w art. 91 ust. 2a p.z.p.
Nie dotyczy.
Paragraf 31. Liczba części, na którą Wykonawca może złożyć ofertę
Zamawiający nie podzielił zamówienia na części – Wykonawca składa 1 ofertę zawierającą jedną cenę.
Paragraf 32. Żądanie wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcom i nazwy podwykonawców
1. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie (formularz oferty i oświadczenie,
stanowiące odpowiednio załączniki nr 1 i 4 do specyfikacji) części zamówienia, których wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcom.
2. Wykonawca będzie odpowiadał za działania podwykonawcy jak za własne.
3. W przypadku braku informacji o podwykonawcach Zamawiający przyjmie, że Wykonawca nie
zamierza powierzyć żadnej części zamówienia podwykonawcom.
4. Wykonawca przed przystąpieniem do podpisania Umowy przekaże Zamawiającemu, o ile są mu
znani, nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe firm podwykonawców i ich przedstawicieli
prawnych, zaangażowanych w wykonanie części przedmiotu Umowy.
Paragraf 33. Określenie części zamówienia, która nie może być powierzona podwykonawcom
Zamawiający nie określił, która część zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom.
Warszawa, dnia 30 sierpnia 2019 r.
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