
Przywidz: Przeprowadzenie egzaminów zewnętrznych potwierdzające nabyte kwalifikacje w 

ramach projektu Kompetentny Przywidz Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w 

regionach, Działanie: 9.6 Upowszechnienie uczenia się dorosłych Poddziałanie 9.6.2 

Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 

Numer ogłoszenia: 18922 - 2014; data zamieszczenia: 16.01.2014 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Przywidz , ul. Gdańska 7, 83-047 Przywidz, woj. pomorskie, tel. 

058 6825146, faks 058 6825225. 

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.urzad.przywidz.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przeprowadzenie egzaminów 

zewnętrznych potwierdzające nabyte kwalifikacje w ramach projektu Kompetentny Przywidz 

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie: 9.6 Upowszechnienie 

uczenia się dorosłych Poddziałanie 9.6.2 Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT 

i znajomości języków obcych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 

zamówienia jest przeprowadzenie egzaminów zewnętrznych potwierdzających nabyte kwalifikacje 

(język angielski- certyfikat TOEIC Listening Reading; język niemiecki -certyfikat WiDaF Basic , 

kursu komputerowego- certyfikat ECDL Start) oraz dostarczenie certyfikatów końcowych dla 6 

grup po 12 osób ( 2 grupy-j.angielski, 2 grupy j niemiecki, 2 grupy kursu komputerowego -

uczestników kursów , organizowanych w ramach projektu Kompetentny Przywidz Priorytet IX 

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie: 9.6 Upowszechnienie uczenia się 

dorosłych Poddziałanie 9.6.2 Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i 

znajomości języków obcych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013. W okresie 

17.02.2014-20.02.2014.. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.51.00.00-2. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2. 

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 

14.03.2014. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.2) ZALICZKI 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 



przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

• Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca będzie posiadać: - 

dokumenty potwierdzające uprawnienia Wykonawcy do przeprowadzania 

certyfikowanych egzaminów TOEIC ® Listening & Reading z języka angielskiego, 

WiDaF Basic z języka niemieckiego oraz ECDL Start (zależnie od części 

postępowania, w której Wykonawca bierze udział). 

• III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

• Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w zakresie posiadania wiedzy i 

doświadczenia. Warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia Zamawiający 

uzna za spełniony na podstawie złożonego oświadczenia - stanowiącego załącznik nr 

2 do SIWZ. 

• III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

• Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w zakresie dysponowania przez 

Wykonawcę odpowiednim potencjałem technicznym, dotyczy części II - zakup i 

przeprowadzenie egzaminu z j. angielskiego, niemieckiego w Zespole Szkół w 

Przywidzu, ul. Szkolna 1, 83-047 Przywidz. Zamawiający uzna warunek za 

spełniony, jeżeli wykonawca do realizacji części I przedmiotu zamówienia wykaże 

posiadanie przynajmniej 12 stanowisk multimedialnych umożliwiających poprawne 

przeprowadzenie egzaminu. Warunek dotyczący dysponowania przez Wykonawcę 

odpowiednim potencjałem technicznym Zamawiający uzna za spełniony na 

podstawie złożonego oświadczenia - stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. 

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

• Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca części I przedmiotu 

zamówienia zapewnić egzaminatora z przynajmniej 5 letnim doświadczeniem w 

realizacji w/w egzaminów. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli 

Wykonawca części II przedmiotu zamówienia wykaże się doświadczeniem w 

realizacji przynajmniej 5 sesji egzaminacyjnych uwzględniającą taka samą lub 

większą liczbę egzaminów, oraz zapewni 4 egzaminatorów z przynajmniej 5 letnim 

doświadczeniem w ramach realizacji w/w egzaminów. Warunek dotyczący 

dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający uzna za 

spełniony na podstawie złożonego oświadczenia - stanowiącego załącznik nr 2 do 

SIWZ. 

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

• Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w zakresie sytuacji 

ekonomicznej i finansowej. Warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej 

Zamawiający uzna za spełniony na podstawie złożonego oświadczenia - 

stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ 

DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA 

WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY 



III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 

22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy 

przedłożyć: 

• potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub 

czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, 

zezwolenia lub licencje; 

• wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy 

usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do 

dysponowania tymi zasobami; 

• wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 

odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, 

wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia 

niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, 

oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; 

• oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają 

wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy, należy przedłożyć: 

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

• aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w 

celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, 

wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzający, że: 

• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

• nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 



zamówienia: www.przywidz.pl/zamowienia-publiczne 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Przywidz, 

ul. Gdańska 7 83-047 Przywidz. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
24.01.2014 godzina 10:00, miejsce: Gmina Przywidz,ul. Gdańska 7 83-047 Przywidz. 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze 

środków Unii Europejskiej: Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w 

ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 

Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie: 9.6 Upowszechnienie 

uczenia się dorosłych Poddziałanie 9.6.2 Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT 

i znajomości języków obcych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.. 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 

niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na 

sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: przeprowadzenie egzaminu w zakresie ECDL Start w Zespole Szkół w 

Przywidzu, ul. Szkolna 1, 83-047 Przywidz.. 

• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: przeprowadzenie 

egzaminu w zakresie ECDL Start w Zespole Szkół w Przywidzu, ul. Szkolna 1, 83-047 

Przywidz. Łącznie 24 egzaminy oraz wydanie certyfikatów poświadczających wynik 

uzyskany na egzaminie. pkt. a) 24 egzaminy ECDL Start pkt. b) zakup/wydanie 24 

certyfikatów w zakresie ECDL Start. 

• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.05.10.00-2. 

• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 14.03.2014. 

• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: przeprowadzenie egzaminu z j. angielskiego TOEIC ® Listening & 

Reading i niemieckiego WiDaF Basic w Zespole Szkół w Przywidzu, ul. Szkolna 1, 83-047 

Przywidz.. 

• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: przeprowadzenie 

egzaminu z j. angielskiego, niemieckiego w Zespole Szkół w Przywidzu, ul. Szkolna 1, 83-

047 Przywidz. Łącznie 48 egzaminów wraz z wydaniem certyfikatów poświadczających 

poziom językowy uzyskany na egzaminie. pkt. a) 24 egzaminy TOEIC ® Listening & 

Reading pkt. b) 24 egzaminy WiDaF Basic. 

• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.51.00.00-2. 

• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 14.03.2014. 

• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

 

 

 

 


