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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:322842-2013:TEXT:PL:HTML

Polska-Kraków: Usługi szkoleniowe
2013/S 187-322842
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie
ul. Piastowska 32
Punkt kontaktowy: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, 30-070 Kraków, ul. Piastowska 32
Osoba do kontaktów: Piotr Ropka
30-070 Kraków
POLSKA
Tel.: +48 126391479
E-mail: zamowienia.publiczne@rops.krakow.pl
Faks: +48 124220636-44
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.rops.krakow.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)
punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd regionalny lub lokalny

I.3)

Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: Pomoc społeczna, Koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w przypadku przemieszczania
się osób w granicach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego w zakresie świadczeń
rodzinnych

I.4)

Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)
Opis
II.1.1)

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń z zakresu polityki społecznej realizowanych w ramach działań
własnych Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie – przetarg nr 2.

II.1.2)

Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Usługi
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Kategoria usług: nr 24: Usługi edukacyjne i szkoleniowe
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Kraków
Kod NUTS PL21
II.1.3)

Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
(DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4)

Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5)

Krótki opis zamówienia lub zakupu
1.1. Część I zamówienia obejmuje przeprowadzenie szkolenia „Kompetencje organów ścigania i wymiaru
sprawiedliwości w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” - Wykonawca przeszkoli 2 grupy szkoleniowe
do 20 osób w każdej grupie, w wymiarze 8 godzin szkoleniowych dla każdej grupy (łącznie 16 godzin
szkoleniowych) oraz opracuje komplet materiałów szkoleniowych dla uczestników w wersji elektronicznej.
Szkolenia będą przeprowadzone w terminach: październik - listopad 2013 r.
1.2. Część II zamówienia obejmuje przeprowadzenie szkolenia „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie” Wykonawca przeszkoli 2 grupy szkoleniowe do 20 osób w każdej grupie, w wymiarze 16 godzin szkoleniowych
dla każdej grupy (łącznie 32 godziny szkoleniowe) oraz opracuje komplet materiałów szkoleniowych dla
uczestników w wersji elektronicznej. Szkolenia będą przeprowadzone w terminach: październik - listopad 2013
r.
1.3. Część III zamówienia obejmuje przeprowadzenie szkolenia „Przemoc wobec dzieci” - Wykonawca
przeszkoli 1 grupę szkoleniową do 20 osób, w wymiarze 8 godzin szkoleniowych oraz opracuje komplet
materiałów szkoleniowych dla uczestników w wersji elektronicznej. Szkolenie zostanie przeprowadzone w
terminie: październik - listopad 2013 r.
2. Wszystkie szkolenia będą się odbywały na terenie miasta Krakowa, w miejscu wskazanym przez
Zamawiającego.
3. Zamówienia obejmuje również opracowanie materiałów szkoleniowych.
4. Szkolenia zostaną zrealizowane na warunkach szczegółowo określonych w SIWZ.

II.1.6)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
80500000

II.1.7)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.1.8)

Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części

II.1.9)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2)

Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1)

Całkowita wielkość lub zakres:
Umieszczono w treści II.1.5 niniejszego ogłoszenia oraz szczegółowo w SIWZ

II.2.2)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.3)

Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3)

Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
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Okres w miesiącach: 2 (od udzielenia zamówienia)
Informacje o częściach zamówienia
Część nr: 1
Nazwa: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia „Kompetencje organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości w
zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” realizowanego w ramach działań własnych Regionalnego Ośrodka Polityki
Społecznej w Krakowie
1)
Krótki opis
1. Część I zamówienia obejmuje:
a) przeprowadzenie szkolenia „Kompetencje organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości w zakresie
przeciwdziałania przemocy domowej” - Wykonawca przeszkoli 2 grupy szkoleniowe do 20 osób w każdej
grupie, w wymiarze 8 godzin szkoleniowych dla każdej grupy (łącznie 16 godzin szkoleniowych) oraz opracuje
komplet materiałów szkoleniowych dla uczestników w wersji elektronicznej. Szkolenia będą przeprowadzone w
terminach: październik - listopad 2013 r.
b) opracowanie kompletu materiałów szkoleniowych.
2. Wszystkie szkolenia będą się odbywały na terenie miasta Krakowa, w miejscu wskazanym przez
Zamawiającego.
3. Szkolenia zostaną zrealizowane na warunkach szczegółowo określonych w SIWZ.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
80500000

3)

Wielkość lub zakres
wskazano w pkt 1 oraz szczegółowo w SIWZ

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 2
Nazwa: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie” realizowanego w ramach
działań własnych Regionalengo Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie
1)
Krótki opis
1. Część II zamówienia obejmuje:
a) przeprowadzenie szkolenia „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie” - Wykonawca przeszkoli 2 grupy
szkoleniowe do 20 osób w każdej grupie, w wymiarze 16 godzin szkoleniowych dla każdej grupy (łącznie 32
godziny szkoleniowe) oraz opracuje komplet materiałów szkoleniowych dla uczestników w wersji elektronicznej.
Szkolenia będą przeprowadzone w terminach: październik - listopad 2013 r.
b) opracowanie kompletu materiałów szkoleniowych.
2. Wszystkie szkolenia będą się odbywały na terenie miasta Krakowa, w miejscu wskazanym przez
Zamawiającego.
3. Szkolenia zostaną zrealizowane na warunkach szczegółowo określonych w SIWZ.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
80500000

3)

Wielkość lub zakres
wskazano w pkt 1 oraz szczegółowo w SIWZ

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
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Nazwa: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia „Przemoc wobec dzieci” realizowanego w ramach działań własnych
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie
1)
Krótki opis
1. Część III zamówienia obejmuje:
a) przeprowadzenie szkolenia „Przemoc wobec dzieci” - Wykonawca przeszkoli 1 grupę szkoleniową do 20
osób, w wymiarze 8 godzin szkoleniowych oraz opracuje komplet materiałów szkoleniowych dla uczestników w
wersji elektronicznej. Szkolenie zostanie przeprowadzone w terminie: październik - listopad 2013 r.
b) opracowanie kompletu materiałów szkoleniowych.
2. Wszystkie szkolenia będą się odbywały na terenie miasta Krakowa, w miejscu wskazanym przez
Zamawiającego.
3. Szkolenia zostaną zrealizowane na warunkach szczegółowo określonych w SIWZ.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
80500000

3)

Wielkość lub zakres
wskazano w pkt 1 oraz szczegółowo w SIWZ

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)

Wymagane wadia i gwarancje:
nie dotyczy

III.1.2)

Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Określono w SIWZ

III.1.3)

Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
nie dotyczy

III.1.4)

Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

III.2)

Warunki udziału

III.2.1)

Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub
handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. W postępowaniu mogą wziąć
udział wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy,
dotyczące:
1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania,
1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia,
1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia,
1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.
2. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia, w stosunku do danej części zamówienia określonej w pkt. 3.1.1 3.1.3. Części I SIWZ, warunki udziału w postępowaniu wskazane w pkt. 8.1. Części I SIWZ, jeżeli:
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2.1. w odniesieniu do warunku wskazanego w pkt. 1.1., Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu tego
warunku,
2.2. w odniesieniu do warunku wskazanego w pkt. 1.2., Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu tego
warunku,
2.3. w odniesieniu do warunku wskazanego w pkt. 1.3., Wykonawca wykaże, iż w okresie realizacji usługi
będzie dysponował odpowiednim personelem, tj. co najmniej jedną osobą (trenerem), który posiada:
1) kwalifikacje zgodne z „Wytycznymi do prowadzenia szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w
rodzinie na lata 2012-2013 (na podstawie art. 8 pkt 5 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie)”
Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej, które są dostępne na stronie http://www.mpips.gov.pl/przemoc-wrodzinie/ytycznedoprowadzeniaszkolewzakresieprzeciwdziaaniaprzemocywrodzinie/ tj:.
1) w odniesieniu do części I zamówienia wymagane są :
- ukończone studia wyższe na kierunku prawo
oraz
- co najmniej 2-letnie doświadczenie w pracy w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
2) w odniesieniu do części II zamówienia wymagane są :
- ukończone studia wyższe na jednym z kierunków: prawo, pedagogika, pedagogika specjalna, praca socjalna,
psychologia, politologia, politologia
i nauki społeczne, socjologia, polityka społeczna, nauki o rodzinie;
lub
- ukończone studia wyższe na innych kierunkach uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii,
organizacji pomocy społecznej (w przypadku studiów podyplomowych z organizacji pomocy społecznej
równorzędnie traktowane są szkolenia z zakresu specjalizacji z organizacji pomocy społecznej), pedagogiki,
pedagogiki specjalnej lub resocjalizacji;
oraz
- ukończone specjalistyczne szkolenia w wymiarze nie mniejszym niż 100 godzin dydaktycznych w
zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie lub co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy w obszarze
przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
3) w odniesieniu do części III zamówienia:
DLA TRENERA PROWADZĄCEGO ZAJĘCIA W RAMACH BLOKU PRAWNEGO, WYMAGANE SĄ:
- ukończone studia wyższe na kierunku prawo
oraz
- co najmniej 2-letnie doświadczenie w pracy w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
DLA TRENERA PROWADZĄCEGO ZAJĘCIA W RAMACH POZOSTAŁYCH BLOKÓW TEMATYCZNYCH,
WYMAGANE SĄ:
- ukończone studia wyższe na jednym z kierunków: prawo, pedagogika, pedagogika specjalna, praca socjalna,
psychologia, politologia, politologia
i nauki społeczne, socjologia, polityka społeczna, nauki o rodzinie;
lub
- ukończone studia wyższe na innych kierunkach uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii,
organizacji pomocy społecznej ( w przypadku studiów podyplomowych z organizacji pomocy społecznej
równorzędnie traktowane są szkolenia z zakresu specjalizacji z organizacji pomocy społecznej), pedagogiki,
pedagogiki specjalnej lub resocjalizacji;
oraz
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- ukończone specjalistyczne szkolenia w wymiarze nie mniejszym niż 100 godzin dydaktycznych w
zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie lub co najmniej 5-letnie doświadczenie pracy w obszarze
przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
2) doświadczenie w prowadzeniu szkoleń o tematyce odpowiadającej tematyce szkoleń wskazanych w Części
III SIWZ, w postaci przeprowadzonych co najmniej 30 godzin szkoleniowych z tego zakresu, dla 1 grupy co
najmniej 10 osobowej każde, przy czym:
- Zamawiający uzna, że szkolenie odpowiada swoim rodzajem (tematyką szkolenia) szkoleniu objętemu dana
częścią zamówienia, jeżeli z przedłożonego wykazu jednoznacznie wynikać będzie, że zakres wykazanego
szkolenia obejmuje minimum wszystkie elementy wymienione w pozycji „Tematyka szkolenia” w Części III
SIWZ,
- szkolenia o tej samej nazwie, dla kilku grup wykonane w ramach jednej usługi (zamówienia, projektu)
traktowane będą jako wiele szkoleń;
2.4. w odniesieniu do warunku wskazanego w pkt. 1.4., Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu tego
warunku.
3. W przypadku przyjęcia do wykonania przez Wykonawcę kilku części zamówienia, Wykonawca musi spełniać
wymagania określone w pkt. 2. dla każdej z części zamówienia.
4. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych
do wykonania niniejszego zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić
Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu niniejszego zamówienia.
5. Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana w oparciu o oświadczenie
Wykonawcy, o którym mowa w pkt. 6.1. oraz dokumenty, o których mowa w pkt. 6.2.-6.3., wg formuły „spełnia –
nie spełnia”. Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy.
6. W celu oceny spełniania warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy, Wykonawcy zobowiązani są
przedłożyć następujące dokumenty:
6.1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy, wg
wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Części I SIWZ;
6.2. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 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,
sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do Części I SIWZ;
6.3. o ile dotyczy, pisemne zobowiązanie innego podmiotu/podmiotów do udostępnienia osoby/osób zdolnych
do wykonania zamówienia lub zasobów niezbędnych do wykonania zamówienia, którymi Wykonawca będzie
dysponował, lub inny dowód potwierdzający dysponowanie w/w osobami/zasobami.
7. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w
okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie
o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24
ust. 1 ustawy, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do Części I SIWZ;
8. Wykonawca wraz z ofertą złoży oświadczenie, iż nie należy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 ze zm.) albo, oświadczenie iż
należy do grupy kapitałowej wraz z podaniem listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, wg
wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do Części I SIWZ;
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9. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej
Wykonawców, dokumenty o których mowa w pkt. 7-8, składa odrębnie każdy z Wykonawców.
III.2.2)

Zdolność ekonomiczna i finansowa

III.2.3)

Kwalifikacje techniczne

III.2.4)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3)

Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1)

Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie

III.3.2)

Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie
usługi: nie

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Rodzaj procedury
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Otwarta

IV.1.2)

Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3)

Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2)

Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1)

Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone w specyfikacjach, w
zaproszeniu do składania ofert lub negocjacji lub w dokumencie opisowym

IV.2.2)

Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3)

Informacje administracyjne

IV.3.1)

Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
KZP-271-1-35/13

IV.3.2)

Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3)

Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

IV.3.4)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
7.10.2013 - 10:30

IV.3.5)

Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

IV.3.7)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8)

Warunki otwarcia ofert
Data: 7.10.2013 - 11:00
Miejscowość:
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków, pok. nr 11
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.3)

Informacje dodatkowe
A) Oprócz dokumentów wskazanych w sekcji III.2 Wykonawcy składają:
1. Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy „Formularz ofertowy”
wg
wzoru stanowiącego załącznik do Części I SIWZ.
2. Pełnomocnictwo – do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli
upoważnienie
takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy.
B) W pkt. II.3 powinno być:
1. Realizacja całości zamówienia odbywać się będzie w okresie od dnia zawarcia umowy w sprawie niniejszego
zamówienia do 30 listopada 2013 roku, z tym że realizacja szkoleń w ramach każdej z części zamówienia
odbywać się będzie w następujących miesiącach:
Część I zamówienia: październik-listopad 2013 r.
Część II zamówienia: październik-listopad 2013 r.
Część III zamówienia: październik-listopad 2013 r.
2. Zamawiający zastrzega, iż terminy powyższe są przybliżone. Szczegółowy termin wykonania poszczególnych
usług szkolenia zostanie wskazany przez Zamawiającego przy podpisywaniu umowy w sprawie udzielenia
zamówienia publicznego.

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587777
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.4.2)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołanie przysługuje wyłącznie od nie zgodniej z
przepisami ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r.. poz. 907
ze zm.) czynności Zamawiającego
podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest
zobowiązany na podstawie w/w ustawy. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, w terminie do 10 dni od dnia przesłania
informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia jeżeli została przesłana faksem
lub drogą elektroniczną albo w terminie 15 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego
stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli została przesłana w inny sposób lub w terminie 10 dni od dnia
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publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych
warunków zamówienia na stronie internetowej (jeśli dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub/i specyfikacji
istotnych warunków zamówienia).
VI.4.3)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587777
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24.9.2013
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