
 
 
 

 

DE-WZP.262.21.2017.KD                  Warszawa, 2017-04-28 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dwóch dzieł to jest dwóch zestawień 
standardów i cen rynkowych wybranych wydatków ponoszonych w ramach projektów 
realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w obszarze 
oświaty. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do Wzoru 
umowy (Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego). 

2. Termin wykonania zamówienia: 
Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia zestawień w terminach określonych 
w Harmonogramie, stanowiącym załącznik nr 2 do Wzoru umowy (Załącznik nr 2 do 
zapytania ofertowego), pod rygorem naliczenia kar, o których mowa w § 7 Wzoru umowy 
(Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego). 

3. Miejsce realizacji zamówienia: 
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

4. Warunki płatności:  
Zgodnie z § 4 Wzoru umowy (Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego). 

5. Ofertę można złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05.05.2017 r. do godziny 
12.00 w wersji elektronicznej na e-mail: katarzyna.dudzinska@men.gov.pl  
Oferta otrzymana po wymaganym terminie nie będzie rozpatrywana. 

6. Do oceny oferty stosowane będą następujące kryteria: 
Cena brutto oferty – 40 % 
Doświadczenie – 60% 
 

1 Cena brutto oferty 40 pkt 

2 Doświadczenie 60 pkt 

liczone w następujący sposób:                                                                       Max: 

a) doświadczenie w przygotowaniu Zestawień standardów i cen 
rynkowych (liczone jako liczba przygotowanych zestawień): 

20 pkt 

5 pkt. 1 zestawienie 

10 pkt. 2 zestawienia 

20 pkt. 3 i więcej zestawień 

b) doświadczenie osób realizujących zamówienie w zakresie 
realizacji projektów współfinansowanych ze środków EFS 
(liczone jako liczba napisanych/zrealizowanych projektów 
współfinansowanych ze środków EFS w ciągu ostatnich 3 lat od 
daty ogłoszenia Zapytania ofertowego): 

20 pkt 

5 pkt. 1-3 projektów 

10 pkt. 4-6 projektów 

20 pkt. 7 i więcej projektów 

c) doświadczenie osób realizujących zamówienie w zakresie 
sektora oświaty: 

20 pkt 

10 pkt. doświadczenie zawodowe w zakresie oceny projektów finansowanych ze 
środków publicznych w sektorze edukacji (dot. PO KL oraz PO WER) – 
minimum ocena 10 wniosków o dofinansowanie   



 

 
 

10 pkt. doświadczenie zawodowe w zakresie doradztwa eksperckiego 
w obszarze/sektorze edukacji dot. PO KL oraz PO WER (minimum 
3 publikacje lub 3 ekspertyzy) 

 
a) dla kryterium „Cena brutto oferty” punkty zostaną przyznane wg wzoru:  

C= Cn / Co x  40 pkt 
gdzie: 
C = przyznane punkty za kryterium „ocena brutto oferty” 
Cn = najniższa cena ofertowa (brutto) spośród ważnych ofert 
Co = cena oferty ocenianej  
Wynik działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku. 
 
W kryterium tym Wykonawca może otrzymać maksymalnie 40 pkt. 

 
b) dla kryterium „Doświadczenie” punkty zostaną przyznane wg następujących zasad: 

 
D = Da + Db + Dc 
gdzie: 
D = przyznane punkty za kryterium „doświadczenie”  
Da = punkty za doświadczenie z pkt. a w badanej ofercie   
Db = punkty za doświadczenie z pkt. b w badanej ofercie   
Dc = punkty za doświadczenie z pkt. c w badanej ofercie   
 
1) W kryterium „Doświadczenie” ocenie podlegać będzie doświadczenie każdej osoby 

wyznaczonej przez Wykonawcę do realizacji usługi. 
2) W przypadku realizacji zamówienia przez więcej niż jedną osobę, osoby wyznaczone 

do realizacji zamówienia zostaną potraktowane jako zespół.  
W przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje kilka osób, ich doświadczenie zostanie 
zsumowane a następnie suma zostanie podzielona przez liczbę członków zespołu. 
Przykładowo jeżeli zostaną wyznaczone 4 osoby, to punkty w ramach doświadczenia 
każdej osoby zostaną zsumowane, a następnie suma zostanie podzielona przez 4. 
W ten sposób wyliczona zostanie punktacja Wykonawcy w kryterium 
„Doświadczenie”. 

3) Wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej, na wezwanie Zamawiającego, 
w celu potwierdzenia wykazanego w ofercie doświadczenia osób wyznaczonych do 
realizacji usługi, przekaże w terminie 1 dnia roboczego od dnia przekazania wezwania 
przez Zamawiającego, dowody potwierdzające wykazane w ofercie doświadczenie 
osób wyznaczonych do realizacji usługi. 
Dowodami potwierdzającymi wykazane w ofercie doświadczenie są: 

a) protokół odbioru podpisany przez podmiot, na rzecz którego usługa została 
wykonana, 

b) referencje lub inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego 
usługa została wykonana, 

c) inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym 
charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których 
mowa w pkt a i b. Jeśli Wykonawca składa inne dokumenty, zobowiązany jest 
podać przyczyny braku możliwości uzyskania dokumentów, o których mowa 
w pkt a i b. 

Przedstawione dokumenty muszą w sposób jednoznaczny potwierdzać wykazane 
doświadczenie. 
 
W kryterium tym Wykonawca może otrzymać maksymalnie 60 pkt. 

 
Liczba punktów, jaką może otrzymać Wykonawca stanowi sumę punktów w kryteriach: 
„Cena brutto oferty” oraz „Doświadczenie” wg wzoru: 
L=C+D 
gdzie 
L= liczba punktów przyznanych ofercie 
C = liczba przyznanych punktów w kryterium „Cena brutto oferty” 



 

 
 

D = liczba przyznanych punktów w kryterium „Doświadczenie” 
Wynik działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku. 

 
7. Inne szczegółowe wymagania Zamawiającego: 

Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do zastosowania aspektów społecznych przy 
realizacji zamówienia. W szczególności, Wykonawca zobowiązuje się, że przynajmniej 
jedna osoba zatrudniona do realizacji zamówienia, niezależnie od tego, czy zatrudniona 
przez niego bezpośrednio, czy też przez jego podwykonawcę, będzie zatrudniona: 
na podstawie umowy o pracę  
lub 
na podstawie umowy cywilnoprawnej, podczas gdy jednocześnie będzie należała do 
jednej z dwóch kategorii osób: 

 osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 
1997 r.  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 
na podstawie umowy o pracę (Dz.U. z 2016 r. poz. 2046 ze zm.), 

 osób bezrobotnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku 
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 645 ze zm.). 
W przypadku osoby prowadzącej indywidualną działalność gospodarczą, realizującą 
przedmiot zamówienia osobiście, bez angażowania do tego innych osób, obowiązek 
spełnienia aspektów społecznych nie ma zastosowania.   
 

8. Oferta musi zawierać: 
wypełniony Formularz ofertowy wraz z oświadczeniem w zakresie realizacji 
aspektów społecznych – Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. 
 

9. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.  
 

10. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego,  
nie jest aukcją ani przetargiem w rozumieniu art. 701 Kodeksu Cywilnego, jak również nie 
jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Ministerstwo 
zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zakupu bez wyboru którejkolwiek ze złożonych 
ofert. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W załączeniu: 

1. Formularz ofertowy wraz z oświadczeniem w zakresie realizacji aspektów społecznych, 
2. Wzór umowy wraz załącznikami, tj. Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, Harmonogramem  

i Protokołem odbioru. 

 


