
Ogłoszenie

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym poniZej progu określonego w art. 11 ust. 8 ustawy z
dnia29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tj, Dz. U, z2010 roku, nr 113,

poz.759 zpoźn. zm.)

Na realizację szkoleń w ramach dzialania ,,Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych
w rolnictwie i leśnictwie", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007 -2013o operacj a szkoleniowa,'NOWOCZESNA I KOMPLEKSOWA PRODUKCJA
PROSIĄT" (Umowa o przyzn^nie pomocy nr 00002-6900-FA1900396l13), dla rolników
posiadających stada powyżej 20 loch, zlokalŁowane na terenie całego kraju, ze

szczególnym uwzględnieniem województwa wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiegoo
warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, łódzkiego, opolskiego i lubelskiego.

Sprawa numer 2 12013 |DRiWFAPA

1) Nazwa i adres zamawiającego:
Polski ZwiązekHodowców i Producentów Trzody Chlewnej ,,POLSUS", ul. Ryzowa
90,02-495 Warszawa.

2) Tryb udzielenia zamówien ia: przetarg nieograniczony.

3) Adres strony internetowejo na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: www.polsus.pl

4) Określenie przedmiotu zamówienia oraz wielkość lub zakres zamówienia, z
podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w zńącznikunr 1 do SIWZ.
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa polegająca na realizacji szkoleń,

czyli:
- przeprowadzeniu wykładów dla rolników, połączonych z dyskusją i udzielaniem
praktycznych porad na temat nowoczesnej produkcji prosiąt, w trakcie trwania
dwudniowych szkoleń stacjonarnych, obejmujących łącznie 16 godzin wykładów, z
wykorzystaniem środków dydaktycznych, w szczególności prezentacji

multimedialnych oraz oprogramowania komputerowego do zarządzania stadem,

do starczony ch pr zez Zamaw iaj ąc e go .

- w czasie realizacji zamówienia odbędzie się 40 szkoleń, każde z nich będzie
dwudniowe, kazdego dnia szkolenie będzie trwało 8 godzin, czyli jedno szkolenie
będzie trwało łącznie 16 godzin zuwzględnieniem przerw na serwis kawowy i posiłek.

Zamówienie zostaje podzielone na 8 części po 5 szkoleń w każdej części. Kńdy
wykonawca/wykonawcy może zŁożyć ofertę na realizację tylko jednej części
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zamówienia, czyli na 5 szkoleń. Szczegółowy opis części znajduje się w załączniku nr

1 do SIWZ.
- zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Opis części
przedstawiono w zńączniku nr 1 do SIWZ. Jeden wykonawca możę złożyc ofertę dla
jednej części z części opisanych w zŃącznlku nr 1 do SIWZ.
- zamawiający informuje, że usługi stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia będą

finansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzęcz Rozwoju Obszarów
Wiejskich (EFRROW), na podstawie umowy o przyznanie pomocy nr 00002-6900-

FA1900396113, w ramach dzińania "Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w
rolnictwie i leśnictwie" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na Iata

2007-2013. Umowa zostŃa zawarta pomiędzy Fundacją Programów Pomocy dla
Rolnictwa FAPA z siedzibą w Warszawie a konsorcjum 8 podmiotów, które

reprezentuje PZHiPTCh,,POLSUS" z siedzibą w Warszawie.

Wspólny słownik zamówień publicznych (CPV):
Główny przedmiot: 80500000-9 (Usługi szkoleniowe)

Informacja o możliwości zlożenia oferty wariantowejz Zarnawiający nie dopuszcza
zło żenia o ferty wari anto wej

7) Termin wykonania zamówienia: 1 stycznia 2014 r. - 30 kwietnia 2014 r.

8) Warunki udziału w postępowania oraz sposób dokonywania oceny spełniania Ęch
warunków.

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- spełniają warunki udziału w postępowaniu, czyli nie podlegają wykluczeniu z postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 oraz spełniają warunki, o

których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp a także w zakresie określonym przez
Zamawiającego w niniej szym postępowaniu:

Wymo gi dla w},kładowców realizuj ących szkolenia:

Wykształcenie: Wższę. Ukończony kierunek studiów: weterynaria, zootechnika lub
rolnictwo. Dopuszczalne tytuły zawodowe wykładowców: inzynier, magister lub magister
inżynier,Iekarz weterynarii. Dopuszczalne stopnie naukowe wykładowców: doktor i doktor
habilitowany. Dopuszczalne tytuły naukowe wykładowców : pro fe sor.

Doświadczenie: doświadczenie w realizacji, przez kuZdego z v,lykładowców, w ciągu
ostatnich 3 lat co najmniej 5 (pięciu): szkoleń dla rolników, wykładów dla rolników,
prezentacji o tematyce rolniczej, szczegolnie o hodowli i produkcji świń, skierowanej do

rolników lub studentów uczelni wyższych rolniczych Iub lekarzy weterynarii.

Dokumenty wymagane dla potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu:

a) Prawidłowo wypełniony formularu oferty (Rozdział II Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamowietia).

5)

6)
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b) Podpisane oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na
podstawie art.24 ust. 1 Pzp.

c) Podpisane oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w
art.22 ust. 1 ustawy otaz waruŃów określonych w SIWZ (Rozdział II
Specyfikacj i Istotnych Warunków Zamówienia).

d) Jeśli dotyczy: Załącznik nr 1 do oświadczęnia o spełnianiu waruŃów udziału w
postepowaniu (Formularz ,,Zobowiązanie do udostepnienia wiedzy i
doświadczenia" rozdział II SIWZ)

e) Wypełniony wkazwykładowców.
0 Zapałafowany dokument Istotne postanowienia umowy, (rozdział IV SIWZ).
g) Aktualny lvypis / odpis (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem

terminu składania ofert) z właściwego rejestru albo zaświadczęnie o wpisie do
ewidencj i działalności gospodarczej.

h) Oryginał pełnomocnictwa do złożęnia oferty lub kopia pełnomocnictwa
potwierdzonaprzęz mocodawcę lub notariusza, o ile prawo do podpisania oferty
nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Przyjmuje się,
że pełnomocnictwo do złożęnia oferty upoważnia równiez do poświadczenia
za zgodność z oryginałem kopii wszystkich dokumentów składanych wraz
z ofertą, chyba że ztreści pełnomocnictwa wynika co innego.

D podmioty zagraniczne powinny dostarczyc równowazne dokumenty, które

obowiązują w kraju pochodzenia Wykonawcy.
9) Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia

wadium.

10) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Przy dokonyvaniu wyboru najkorzystniejszej oferty ZamawiĄący kierować się będzie
vlyłącznie krYerium ,,Cena jednostkowa brutto" (C) o wadze wynoszącej I00%. Cena brutto
oferty to cena jednostkowa brutto Wrażona w PLN za I godzinę szkolenia (I godzina : 60
minut w tym: 45 minut wykładu + 15 minut przerwy).

Ofercie z najntższą ceną jednostkową brutto Zamawiający w krYerium ,,Cena jednostkowa
brutto" przyzna 100pkt, apozostałym ofertom odpowiednio, tj. zgodnie zę wzorem
zarnieszczonym poniżej (punktacja do dwóch miejsc po przecinku). Oferty, które uzyskają
nĄwy ższą i 1 o ś ć punktó w zo staną uznanę za najkor zystni ej s ze.

Najnższa cena jednostkowa brutto spośród cen wszystkich
nieodrzuconych ofert

C: x 100 pkt

cena jednostkowa brutto ocenianej oferĘ

Zostanie wybranych 8 ofert o najv,ryższej liczbie punktów. Jężęli więcej niZ 8 ofert uzyska
najv,ryższąIiczbę punktów, Zamawiający wezwie Wykonawcow,Idorzy złożyli te oferty, do
złożenia - w terminie określonym przez Zarnawiającego - ofert dodatkowych. Wykonawcy
składając oferty dodatkowe nie mogą zaofęrować cenvvyższychntZ zaoferowane w złozonych
ofertach.

11) Miejsce i termin składania ofert: Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody

Chlewnej ,,POLSUS", ul. Ryżowa 90, 02-495 Warszawa, parter do godziny 09:00 w

dniu 16.12.2013 roku.
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12) Miejsce i termin otwarcia ofert: Oferty zostaną otwarte w dniu 16,12.2013 t., o
godzinie 10:00 w siedzibie Zamawiającego, ul. Ryzowa 90,02-495 Warszawa, parter,

sala konferencyjna.

13) Termin związania ofertą: Związarie ofertą przez 60 dni od upływu terminu składania

ofert.

14) Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej Zamalviający nie zariqza
zavr,r zeĆ umowy ramowej .

15) Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wra;z z
adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje
doĘczące dynamicznego systemu zakupówz Zarnawiający nie zamięrza ustanawiaó

dynamicznego systemu zakupów.

16) Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferĘ z zastosowaniem
aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowejo na której będzie
prowadzona aukcja elektronicznaz Zartawiający nie zarrierza dokonywać wyboru
oferty naj korzystniej szej z zasto s owaniem aukcj i elektronicznej .

17) Informacje o przewidywanym zamówieniu uzupełniającym, o którym mowa w
art. 67 ust.l pkt. 6 i 7 lub art. 134 ust.6 pkt 3 i 4 ustawy Prawo zamówień
publicznych, jeżeli zamawiający przewiduje ustalenie takich zamówień:
Zanawiający nie przewiduj e zamowień uzupełniaj ących.

Pozostałe warunki zawarte są w SIWZ.

AKCEPTUJĘ
Data04.12.2013 roku

Tadeusz Blicharski
Dyrektor Biura

Polskiego Związku Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej ,,POLSUS"
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