Informacje o ogłoszeniu
Data publikacji ogłoszenia
27-08-2019

Termin składania ofert
11-09-2019

Numer ogłoszenia
1202942

Status ogłoszenia
Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert
1) Ofertę na wykonanie przedmiotowego zamówienia wraz z wszystkimi wymaganymi dokumentami i oświadczeniami
należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich, pl. Myśliwca 1, w pokoju nr 1 (kancelaria), przesłać pocztą
lub drogą elektroniczną.
Adres poczty elektronicznej: przetargi@strzelceopolskie.pl
2) Zaleca się, aby w przypadku przesłania oferty drogą elektroniczną, oznaczyć ją tematem: Przeprowadzenie kampanii
edukacyjnej zapobiegającej nieprawidłowemu zagospodarowaniu odpadów na terenie gminy Strzelce Opolskie w ramach
projektu: Kompleksowa kampania informacyjno-edukacyjna gminy Strzelce Opolskie z zakresu gospodarowania
odpadami pod nazwa „Eko-Logika” (ZP.271.5.13.2019)” oraz telefonicznie powiadomić o tym Zamawiającego (telefon:
77/404-93-38).
3) Termin składania ofert upływa w dniu 11 września 2019 r., o godzinie 1010.
4) Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone oferentom, o ile zostały przekazane pocztą lub złożone w kancelarii
Urzędu.
5) Wykonawca może, tylko przed upływem terminu składania ofert, wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez
siebie ofertę pod warunkiem, pisemnego powiadomienia Zamawiającego o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty.
6) Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu winno posiadać dodatkowy dopisek „Zmiana” lub
„Wycofanie”.
7) Oferta musi zawierać co najmniej:
• nazwę i adres składającego ofertę (ewentualnie partnera wiodącego, reprezentującego występujących wspólnie
wykonawców),
• ofertę cenową, tzn.: oferowane ryczałtowe wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia,
• upoważnienie osoby lub osób, które podpisały ofertę do reprezentowania danego podmiotu, o ile nie wynika to z innych
dokumentów, przedłożonych przez wykonawcę.
• oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych wynikających z RODO.
8) Oferta, wszystkie oświadczenia muszą być podpisane przez uprawnionego przedstawiciela lub przedstawicieli
wykonawcy.
9) Ubiegający się o zamówienie wykonawca winien w ofercie zamieścić wszystkie informacje żądane przez
Zamawiającego.
10) Oferta musi mieć formę pisemną, zapewniającą pełną czytelność jej treści i musi być sporządzona w języku polskim.
Wszystkie złożone w ofercie dokumenty sporządzone w języku innym niż polski muszą zostać przetłumaczone na język
polski.
11) Zmiana lub korekta określonego w ofercie ryczałtowego wynagrodzenia brutto (formularzu ofertowym) musi zostać
parafowana przez osobę/osoby, które podpisały ofertę.
12) Oferta wraz z wymaganymi dokumentami, oznaczona „Przeprowadzenie kampanii edukacyjnej zapobiegającej
nieprawidłowemu zagospodarowaniu odpadów na terenie gminy Strzelce Opolskie w ramach projektu: Kompleksowa
kampania informacyjno-edukacyjna gminy Strzelce Opolskie z zakresu gospodarowania odpadami pod nazwa „EkoLogika”– „nie otwierać przed rozpoczęciem przetargu”, może zostać złożona: osobiście, pocztą, pocztą elektroniczną.
Więcej informacji w Specyfikacji Warunków Zamówienia

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

przetargi@strzelceopolskie.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Hubert Waloszek

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
77/4049338

Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie: szkolenia dla zarządców budynków wielorodzinnych w
zakresie spalania odpadów oraz selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz spotkań edukacyjnych w szkołach,
przedszkolach i klubach seniora w zakresie właściwej segregacji odpadów i zagadnień związanych z zakazem spalania
odpadów.

Kategoria ogłoszenia
Usługi

Podkategoria ogłoszenia
Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: opolskie Powiat: strzelecki Miejscowość: Strzelce Opolskie

Opis przedmiotu zamówienia
Cel zamówienia
Celem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie: szkolenia dla zarządców budynków wielorodzinnych w
zakresie spalania odpadów oraz selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz spotkań edukacyjnych w szkołach,
przedszkolach i klubach seniora w zakresie właściwej segregacji odpadów i zagadnień związanych z zakazem spalania
odpadów.

Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie kampanii edukacyjnej zapobiegającej nieprawidłowemu
zagospodarowaniu odpadów komunalnych na terenie gminy Strzelce Opolskie, a w szczególności:
1) przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia dla zarządców budynków wielorodzinnych w zakresie zakazu spalania
odpadów oraz selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
2) Przygotowanie i przeprowadzenie spotkań edukacyjnych w szkołach, przedszkolach i klubach seniora w zakresie
właściwej segregacji odpadów i zagadnień związanych z zakazem spalania odpadów,
3) Kampania ma za zadanie uwrażliwić mieszkańców na problemy ekologiczne i zdrowotne powodowane niewłaściwym
zagospodarowaniem odpadów.
4) Potwierdzeniem przeprowadzenia szkoleń i spotkań edukacyjnych będą listy uczestników
Wykonawca zapewni realizację usługi w sposób ekologiczny, ze szczególnym uwzględnieniem jej pozytywnego wpływu
na środowisko naturalne.

Kod CPV
80000000-4

Nazwa kodu CPV
Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Harmonogram realizacji zamówienia
Termin realizacji. Całość zamówienia należy wykonać do 31 października 2019 rok.

Załączniki
Specyfikacja Warunków Zamówienia
Formularze (docx)
Formularze (pdf)

Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie

Wiedza i doświadczenie
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie zapewniające
prawidłową realizację zamówienia;
Wykonawca spełni ten warunek, o ile złoży stosowne oświadczenie

Potencjał techniczny
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają niezbędny potencjał techniczny zapewniające prawidłową
realizację zamówienia.
Wykonawca spełni ten warunek, o ile złoży stosowne oświadczenie.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
Wykonawca spełni ten warunek, o ile złoży stosowne oświadczenie.

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.

Dodatkowe warunki
1. Zamawiający nie żąda wniesienia wadium
2. Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od dnia składania ofert. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się
wraz z upływem terminu składania ofert.

Warunki zmiany umowy
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano jej wyboru oraz
określenie warunków zmian.
Dopuszcza się możliwość zmiany:
• określonego w umowie ryczałtowego wynagrodzenia brutto, w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT.
• (przedłużenia) terminu realizacji zamówienia jeżeli przyczyny konieczności przesunięcia terminu będą następstwem
okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialność.
Zmiana umowy, w szczególności termin zakończenia realizacji umowy, będzie możliwa tylko o ile Zamawiający uzyska
zgodę Instytucji Zarządzającej projektem dofinansowania (w tym warunki określone w umowie o dofinansowanie).

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1) Aktualne na dzień składania ofert pisemne oświadczenie, zawierające potwierdzające spełnienie przez wykonawcę
warunków udziału oraz potwierdzające że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania.
2) Informacje o podwykonawcach, którym wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia.

Zamówienia uzupełniające
Nie dotyczy

Ocena oferty
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Zamawiający oceni oferty nie podlegające odrzuceniu oraz złożone przez wykonawców nie wykluczonych z
postępowania, w oparciu o jedyne kryterium jakim jest cena (100 %)
Sposób dokonywania oceny ofert i przydzielania punktów za cenę oferty:
Pi=100∙Cmin/Ci gdzie:
Pi – ilość przydzielonych punktów w kryterium „cena”,
Ci – cena (brutto) oferowana przez danego wykonawcę,
Cmin – najniższa z oferowanych cen (brutto).
Maksymalną ilość punktów (100 pkt.) uzyska oferta z najniższą ceną

Wykluczenia
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z
następujących okoliczności:
1) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw
wykluczenia;
2) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
• którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy
z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2016 r. poz. 1137, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25
czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176, 1170 i 1171 oraz z 2017 r. poz. 60 i 1051),
• charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny lub
• skarbowe,
• którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy
cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);
3) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce
jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta
prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w punkcie powyżej;
4) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z
uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał
płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub
grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
5) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd
przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu, lub który zataił te
informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
6) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd
zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o
udzielenie zamówienia;
7) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje
poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
8) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między
wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych
środków dowodowych;
9) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne
na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione
pod groźbą kary (Dz. U. z 2016 r. poz. 1541 oraz z 2017 r. poz. 724 i 933);
10) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia
publiczne;
11) wykonawcę powiązanego osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, zgodnie z zapisami rozdziału 6.5.2 Wytycznych
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 wydane przez Ministerstwo Rozwoju.

Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
GMINA STRZELCE OPOLSKIE

Adres
pl. Plac Myśliwca 1
47-100 Strzelce Opolskie
opolskie , strzelecki

Numer telefonu
774049300

Fax
774612288

NIP
7561858899

Tytuł projektu
Kompleksowa kampania informacyjno-edukacyjna gminy Strzelce Opolskie z zakresu gospodarowania odpadami, pod
nazwą "Eko-Logika"

Numer projektu
RPOP.05.02.00-16-0022/17-00

