Ministerstwo Rozwoju
Pl. Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa
mr.bip.gov.pl

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
Organizacja akcji edukacyjnej pt. „Lekcja o Funduszach Europejskich V”
(znak postępowania BDG-V.2611.107.2017.AD)
Ministerstwo Rozwoju zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu, którego przedmiotem są usługi
społeczne, prowadzonym na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”.
1.

Przedmiotem zamówienia jest organizacja akcji edukacyjnej pt. „Lekcja o Funduszach
Europejskich V”

2.

Kod i nazwa zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe
80310000-0- Usługi edukacyjne dla młodzieży

3.

Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 1 do Istotnych
Warunków Zamówienia (IWZ). Wzór Umowy stanowi załącznik nr 2 do IWZ.

4.

Informację na temat warunków udziału w postępowaniu, dokumentów, które zobowiązani są
złożyć Wykonawcy oraz sposobu złożenia oferty zostały zawarte w Istotnych Warunkach
Zamówienia.

5.

Wykonawca jest zobowiązany wykonać Zadanie w terminie do 31 grudnia 2018 r. Zamawiający
przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt
1 ustawy, w sposób i na warunkach szczegółowo opisanych we wzorze umowy.

6.

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:
Lp.

Nazwa kryterium

Znaczenie
kryterium (w %)

1

Cena

30%

2

Wstępna koncepcja
Europejskich V

3

Wstępna koncepcja konkursu edukacyjnego Start-up na piątkę

akcji

edukacyjnej

Lekcja

o

Funduszach

50%

20%

Szczegółowy opis kryteriów oceny ofert znajduje się w Rozdziale 12 Istotnych Warunków Zamówienia.

7.

Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w Rozdziale 5 IWZ należy złożyć w terminie do dnia
22.12.2017 r. do godziny 10:00 w Ministerstwie Rozwoju, 00-926 Warszawa, Pl. Trzech Krzyży
3/5, pok. 13 (Kancelaria Główna Ministerstwa Rozwoju). Oferty można składać od poniedziałku
do piątku w godzinach 8:15 -16:15.

8.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.12.2017 r. o godzinie 11.00 w siedzibie Ministerstwa Rozwoju,
Warszawa, Pl. Trzech Krzyży 3/5, sala 9.

9.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

10. Zamawiający zastrzega sobie, że może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy
wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu
oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
11. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt
6 ustawy.

