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1. Nazwa i adres Zamawiającego  

Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Oleśnicy   

ul. Zamkowa 4, 56-400 Oleśnica  

tel. (71) 314-20-12, 

email: ckiw-olesnica@ohp.pl  

NIP: 911-17-67-347,  REGON: 932255744  

Godziny urzędowania: od 07.45 do 15.45  

 

2. Tryb udzielenia zamówienia  

 

2.1 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie  
      podstawowym z możliwością negocjacji (art. 275 pkt. 2 PZP) na podstawie  Ustawy z dnia          

      11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zmianami) 

      zwaną dalej ustawą PZP, aktami wykonawczymi wydanymi do ustawy PZP oraz niniejszą  

      Specyfikacją  Warunków Zamówienia, zwaną dalej SWZ. 

2.2 W sprawach nieunormowanych niniejszą SWZ, jak również do czynności podejmowanych 

przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia stosuje 

się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 

2320 ze zm.), jeżeli przepisy ustawy PZP nie stanowią inaczej.  

2.3 Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest w procedurze niższej, niż progi unijne 

według przepisów art. 275 pkt 2 ustawy PZP (tryb podstawowy z możliwością negocjacji). 

2.4 Miejsce przesłania i zamieszczenia ogłoszenia o postępowaniu: 

        a) Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu  

      19 stycznia 2022 r.  pod  nr 2022/BZP 00026576/01 

b) Treść SWZ zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej. Strona internetowa  

     CKiW OHP w Oleśnica https://ckiwolesnica.bip.gov.pl/search/publiccontracts/.  

 

3. Informacja, czy zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty                                       

z możliwością prowadzenia negocjacji. 

 

3.1 W przypadku podjęcia decyzji o prowadzeniu negocjacji w pierwszym kroku zamawiający 

poinformuje równocześnie wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty o wykonawcach: 

1) których oferty zostały odrzucone oraz punktacji przyznanej ofertom w każdym kryterium 

oceny ofert i łącznej punktacji, 

2) których oferty zostały odrzucone - podając uzasadnienie faktyczna i prawne. 

3.2 Zamawiający w zaproszeniu do negocjacji wskaże miejsce, termin i sposób prowadzenia 

negocjacji oraz kryteria oceny ofert, w ramach których będą prowadzone negocjacje w celu 

ulepszenia treści oferty. 

3.3 Prowadzone negocjacje mają charakter poufny. 

3.4 Żadna ze stron nie może, bez zgody drugiej strony, ujawniać informacji technicznych                       

i handlowych związanych z negocjacjami. 
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lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej albo zamieszkania Wykonawców, 

których oferty zostały otwarte, a także o cenach zawartych w ofercie. 

 

13.   Opis sposobu obliczenia ceny oferty 

 

13.1 Cena ofertowa musi być wyrażona w złotych, zamawiający nie dopuszcza prowadzenia 

rozliczeń w walutach obcych. 

13.2 Cena podana przez Wykonawcę może ulec zmianie w trakcie trwania umowy tylko                        

na skutek niezależnych od Wykonawcy zmian w składnikach takich jak oraz zmiany 

stawek VAT. Pozostałe składniki ceny takie jak marża lub upust pozostają niezmienne w 

okresie realizacji umowy. 

13.3  Cena jednostkowa brutto powinna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem 

przedmiotu zamówienia, warunkami stawianymi przez Zamawiającego w SWZ,                            

w tym opusty, rabaty, podatek VAT obowiązujący w 2021 r., bez konieczności 

ponoszenia przez 

Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów. 

 

14.  Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, 

wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert  

 

14.1   Cena 60%  

Maksymalną liczbę punktów (60 pkt) otrzyma oferta Wykonawcy, który zaproponuje 

najniższą cenę brutto, natomiast pozostałe oferty otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę 

punktów zgodnie z poniższym wzorem:  

pkt
Cb

Cn
C 60=  

Gdzie:  

C   – liczba punktów przyznanych ofercie za cenę  

Cn – najniższa zaoferowana cena wśród wszystkich złożonych ofert  

Cb – cena oferty badanej  

 

14.2  Gwarancja 40%  

Maksymalną liczbę punktów (40 pkt) otrzyma oferta Wykonawcy, który zaproponuje 10 

lat gwarancji, natomiast pozostałe oferty otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę 

punktów zgodnie z poniższymi zasadami:  

 0 pkt  - za zaproponowanie 3 lat 

10 pkt – za zaproponowanie 4 lat  

20 pkt – za zaproponowanie 5 lat  

30 pkt – za zaproponowanie 7 lat 

40 pkt – za zaproponowanie 10 lat 














