
 
 

 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: Do niniejszego postępowania nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z przepisem art. 4 pkt 8 tej ustawy.  

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zapisami Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju – „Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności na lata 2014-2020” (w szczególności rozdział 6.5) w trybie „Postępowania z zachowaniem 
konkurencyjności”. W sprawach nieuregulowanych maja zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny.. 

3.  Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest SIWZ: http://bip.strzelceopolskie.pl/. 
4.  Nazwa nadana zamówieniu: 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” 
5.  Znak sprawy: ZP.271.5.13.2019 
6.  Określenie przedmiotu zamówienia oraz wielkość lub zakres 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.. 

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 rok 
10.  Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia. 

Warunki udziału w postępowaniu 

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

• posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie zapewniające prawidłową realizację zamówienia; 

• posiada niezbędny potencjał techniczny zapewniające prawidłową realizację zamówienia; 

• dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 

• znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia 

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. 

Wykluczenie wykonawcy. 

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 

11.  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, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia. 
12.  Informacje na temat wadium: nie dotyczy 
13.  Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena 100 %. 
14.  Termin składania ofert. 11 września 2019 r, do godziny 1010 
15.  Termin związania ofertą 30 dni 
16.  Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia zostały zamieszczone w Specyfikacji Warunków Zamówienia 
17.  Ogłoszenie zostało opublikowane w Bazie konkurencyjności  

 

Z-ca Burmistrza Strzelec Opolskich 
 

Józef Kampa 
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