
 

 Ogłoszenie o zamówieniu 
1.  Nazwa i adres Zamawiającego. 

Gmina Strzelce Opolskie; pl. Myśliwca 1, 47-100 Strzelce Opolskie; 

tel. (77) 404-93-00 do 06 faks: 461-44-22. 

2.  Tryb zamówienia: Usługi stanowiące przedmiot zamówienia zalicza się do usług społecznych, ujętych 

w załączniku XIV do dyrektywy 2014/24/UE oraz załączniku XVII do dyrektywy 2014/25/UE. Ponieważ szacowana 

wartość zamówienia nie przekracza równowartości 750 000 €, w postępowaniu mają zastosowanie przepisy art. 138o 

ustawy PZP. Szczegółowe zasady udzielenia zamówienia, zgodne z tym przepisem zostały określone w dokumentacji 

o zamówienie publiczne, a w sprawach nieuregulowanych ma zastosowanie Kodeks Cywilny. 

3.  Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest SIWZ: http://bip.strzelceopolskie.pl/. 

4.  Nazwa nadana zamówieniu: Prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych związanych z gospodarką odpadami w 

ramach projektu: Kompleksowa kampania informacyjno-edukacyjna gminy Strzelce Opolskie z zakresu 

gospodarowania odpadami pod nazwą „Eko-Logika”. 

5.  Znak sprawy: ZP.271.3.1.2019 

6.  Określenie przedmiotu zamówienia oraz wielkość lub zakres zamówienia. 

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie akcji edukacyjno-informacyjnej „door to door” popularyzującej wśród 

mieszkańców wiedzę w zakresie obowiązujących w gminie zasad segregacji odpadów oraz zapoznanie mieszkańców 

z nowymi zasadami selektywnej zbiórki odpadów wraz z utrwaleniem nawyku w zakresie zakazu spalania odpadów 

w piecach/kotłach domowych. Dodatkowo zakres zamówienia obejmuje pozyskanie ważnych dla gminy danych, 

dotyczących m in. sposobu ogrzewania pomieszczeń i systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. 

7.  Informacja o możliwości złożenie oferty częściowej: nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty częściowej. 

8.  Informacja o możliwości lub wymogu złożenia oferty wariantowej: nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty 

wariantowej. 

9.  Termin wykonania zamówienia: do 31 października 2019 roku 

10.  Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia. 

Warunki udziału w postępowaniu 

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawca, którzy: 

• znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia 

• posiada niezbędną zdolność techniczną lub zawodową; 

Sytuacja ekonomiczna i finansowa. O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej 

i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Wykonawca spełni ten warunek, o ile złoży stosowne oświadczenie. 

Zdolność techniczna lub zawodowa. Wykonawca spełni przedmiotowy warunek, o ile złoży oświadczenie, że posiada 

niezbędną zdolność techniczną i zawodową zapewniającą prawidłową realizację zamówienia oraz wykaże, że: 

• w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy - w tym okresie), wykonał (zakończył) co najmniej jedno zadanie obejmujące swoim zakresem przeprowadzenie  

kampanii edukacyjno-informacyjnej metodą „door to door” dla co najmniej 5 000 punktów adresowych; 

• dysponuje osobą posiadającą wykształcenie wyższe, magisterskie o kierunku związanym z komunikacją interpersonalną 

oraz co najmniej trzyletnie doświadczenie w szkoleniu interpersonalnym 

Wykluczenie wykonawcy. 

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, w stosunku, do którego zachodzi którakolwiek 

z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy PZP oraz w przypadku gdy wykonawca i Zamawiający są powiązani 

osobowo lub kapitałowo, przy czym przez powiązanie kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym 

lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego imieniu lub osobami wykonującymi w jego imieniu 

czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: 

• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

• posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony 

przez IZ PO, 

• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 

• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa 

drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej. 

11.  Informacje na temat wadium: nie dotyczy 

12.  Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena 100 %. 

13.  Termin składania ofert. 20 maja 2019 roku, do godziny 1010 

14.  Termin związania ofertą 30 dni 

15.  Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia zostały zamieszczone w Specyfikacji Warunków Zamówienia 

16.  Ogłoszenie zostało opublikowane w BIP Zamawiającego 

 Burmistrz Strzelec Opolskich 
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