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Adres strony internetowej, na kt·rej ZamawiajŃcy udostňpnia Specyfikacjň Istotnych Warunk·w Zam·wienia: 

www.poradnia.ilawa.pl  

 

Iğawa: Przygotowanie oraz monitoring wdraŨania Powiatowego 
Programu Wspomagania (PPW) w ramach projektu pn. Razem moŨemy 
wiňcej - kompleksowe wspomaganie szk·ğ w Powiecie Iğawskim. 

Postňpowanie znak: PCRE.271.3.14. 
Numer ogğoszenia: 106031 - 2014; data zamieszczenia: 16.05.2014  

OGĞOSZENIE O ZAMčWIENIU - usğugi 

Zamieszczanie ogğoszenia: obowiŃzkowe. 

Ogğoszenie dotyczy: zam·wienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJłCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Iğawie , ul. Kopernika 8A, 14-200 Iğawa, woj. 
warmiŒsko-mazurskie, tel. 89 6492435, faks 89 6492435. 

 Adres strony internetowej zamawiajŃcego: http://www.poradnia.ilawa.pl  

 Adres strony internetowej, pod kt·rym dostňpne sŃ informacje dotyczŃce dynamicznego 
systemu zakup·w: www.poradnia.ilawa.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJłCEGO: Inny: samorzŃdowa jednostka powiatowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMčWIENIA 

II.1) OKREśLENIE PRZEDMIOTU ZAMčWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zam·wieniu przez zamawiajŃcego: Przygotowanie oraz monitoring wdraŨania 
Powiatowego Programu Wspomagania (PPW) w ramach projektu pn. Razem moŨemy wiňcej - kompleksowe 
wspomaganie szk·ğ w Powiecie Iğawskim. Postňpowanie znak: PCRE.271.3.14.. 

II.1.2) Rodzaj zam·wienia: usğugi. 

II.1.4) OkreŜlenie przedmiotu oraz wielkoŜci lub zakresu zam·wienia: 1. Przedmiotem zam·wienia jest 
przygotowanie oraz monitoring wdraŨania Powiatowego Programu Wspomagania (PPW) w ramach projektu 
pn. Razem moŨemy wiňcej - kompleksowe wspomaganie szk·ğ w Powiecie Iğawskim, zgodnie z Wytycznymi w 
zakresie kwalifikowania wydatk·w w ramach Programu Kapitağ Ludzki z dnia 02.04.2014 r wydanymi przez 
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego oraz Zasadami finansowania Programu Operacyjnego Kapitağ Ludzki 
MRR z dnia 24.12.2012r, 2. Szczeg·ğowy opis przedmiotu zam·wienia w niniejszym postňpowaniu zostağ 
zawarty w zağŃczniku nr 1 do wzoru umowy, o kt·rej mowa w Ä XXXI SIWZ. 3. Nazwy kody dotyczŃce 
przedmiotu zam·wienia okreŜlone we Wsp·lnym Sğowniku Zam·wieŒ: CPV 72224000-1 Usğugi doradcze w 
zakresie zarzŃdzania projektem 4. Zgodnie z art. 36b ustawy Pzp Wykonawca zobowiŃzany jest przedstawiĺ w 
ofercie czňŜĺ zam·wienia, kt·rej wykonanie powierzy podwykonawcom, lub podania przez wykonawcň nazw 
(firm) podwykonawc·w, na kt·rych zasoby wykonawca powoğuje siň na zasadach okreŜlonych w art.26 ust. 2b, 
w celu wykazania speğniania warunk·w udziağu w postňpowaniu, o kt·rych mowa w art. 22 ust. 1 - wypeğniajŃc 
wz·r nr 5 jeŨeli wykonawca przewiduje udziağ podwykonawc·w. 5. ZamawiajŃcy informuje, Ũe wskazane przez 
Wykonawcň do wykonania zam·wienia osoby, muszŃ zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania 

http://www.poradnia.ilawa.pl/
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wydatk·w w ramach Programu Kapitağ Ludzki z dnia 02.04.2014r wydanymi przez Ministerstwo Rozwoju 
Regionalnego oraz Zasadami finansowania Programu Operacyjnego Kapitağ Ludzki MRR z dnia 24.12.2012r 
wykonywaĺ powierzone im zadania osobiŜcie. 6. Projekt wsp·ğfinansowany ze Ŝrodk·w Europejskiego 
Funduszu Spoğecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitağ Ludzki Tytuğ projektu Razem moŨemy 
wiňcej- kompleksowe wspomaganie szk·ğ w Powiecie Iğawskim, priorytet III. Wysoka jakoŜĺ systemu oŜwiaty, 
Dziağanie 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szk·ğ.. 

II.1.6) Wsp·lny Sğownik Zam·wieŒ (CPV): 72.22.40.00-1. 

II.1.7) Czy dopuszcza siň zğoŨenie oferty czňŜciowej: nie. 

II.1.8) Czy dopuszcza siň zğoŨenie oferty wariantowej: nie. 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMčWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  ZakoŒczenie: 31.08.2015. 

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

III.1) WADIUM Informacja na temat wadium:  ZamawiajŃcy zgodnie z art. 45 ust. 2 ustawy Pzp nie ŨŃda 
wniesienia wadium 

III.2) ZALICZKI  

III.3) WARUNKI UDZIAĞU W POSTŇPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 
SPEĞNIANIA TYCH WARUNKčW 

 III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okreŜlonej dziağalnoŜci lub czynnoŜci, jeŨeli przepisy 
prawa nakğadajŃ obowiŃzek ich posiadania 

Opis spo sobu dokonywania oceny speğniania tego warunku 

o o W zakresie warunku posiadania uprawnieŒ do wykonywania okreŜlonej dziağalnoŜci lub 
czynnoŜci, jeŨeli przepisy prawa nakğadajŃ obowiŃzek ich posiadania Wykonawca skğada 
oŜwiadczenie o speğnieniu warunku zgodnie z wzorem nr 2, o kt·rym mowa w ÄVII ust.1 pkt 2). 
ZamawiajŃcy nie wyznacza szczeg·ğowego warunku w tym zakresie 

 III.3.2) Wiedza i doŜwiadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny speğniania tego warunku 

o o W zakresie warunku posiadania wiedzy i doŜwiadczenia, wykonawca skğada oŜwiadczenie o 
speğnieniu warunku zgodnie z wzorem nr 2, o kt·rym mowa w ÄVII ust.1 pkt.2) SIWZ, Ũe posiada 
wiedzň i doŜwiadczenie do wykonania zam·wienia. Ocena speğniania warunku nastŃpi na 
podstawie zağŃczonego do oferty oŜwiadczenia wymienionego w Ä VII ust.1 pkt.2) SIWZ. 
ZamawiajŃcy nie wyznacza szczeg·ğowego warunku w tym zakresie 

 III.3.3) Potencjağ techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny speğniania tego warunku 

o Dla uznania, Ũe wykonawca speğnia warunek posiadania do dyspozycji potencjağu 
technicznego zamawiajŃcy ŨŃda, by wykonawca zğoŨyğ oŜwiadczenie o speğnieniu warunku 
zgodnie z wzorem nr 2, o kt·rym mowa w ÄVII ust.1 pkt.2) SIWZ, Ũe dysponuje potencjağem 
technicznym potrzebnym do wykonania zam·wienia. Ocena speğniania warunku nastŃpi na 
podstawie zağŃczonego do oferty oŜwiadczenia wymienionego w Ä VII ust.1 pkt.2) SIWZ. 
ZamawiajŃcy nie wyznacza szczeg·ğowego warunku w tym zakresie 


