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Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie niniejszego zamówienia

ZMIANA
treści

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Na podstawie art. 12a ust. 1 i 3 oraz art. 38 ust. 4 i 4a ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579), w postępowaniu
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. ,, Wybór kadry" do realizacji
projektu pn. ,,Własna firma w EGO" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 - Regionalny
rynek pracy, Działanie 10.03 Rozwój samozatrudnienia, wszczętego na podstawie ogłoszenia
o zamówieniu opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 509704N-2018-data zamieszczenia 24.01.2018 r. i na stronie http://bip.powiatgoldap.pl w treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia wprowadza się następujące zmiany:
W rozdziale XII SIWZ ust. 3 o treści:
Ofertę należy umieścić

w
nieprzezroczystej kopercie.

zapieczętowanej

lub w inny

Na kopercie lub opakowaniu należy umieścić

trwały

następujące

sposób zabezpieczonej,

informacje:

Nazwa i adres Wykonawcy
Powiat Gołdapski
19-500 Gołdap, ul. Krótka 1
Biuro Obsługi Mieszkańców

OFERTA
Nr sprawy PiR.272.1.2018
,,Wybór kadry" do realizacji projektu pn.

Nie

,,Własna

....

firma w EGO" w ramach RPO W-M 2014-2020.

otwierać przed dniem

,,Własna

projekt współfinansowany przez Unię

Część

01.02.2018 r. do godziny 11:00
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otrzymuje brzmienie:

3. Ofertę należy umieścić w
nieprzezroczystej kopercie.

zapieczętowanej

Na kopercie lub opakowaniu należy

lub w mny

trwały

umieścić następujące

sposób zabezpieczonej ,

informacje:

Nazwa i adres Wykonawcy
Powiat Gołdapski
19-500 Gołdap, ul. Krótka 1
Biuro Obsługi Mieszkańców

OFERTA
Nr sprawy PiR.272.1.2018
,,Wybór kadry" - Część ....
do realizacji projektu pn. ,,Własna firma w EGO" w ramach RPO W-M 2014-2020.

Nie otwierać przed dniem 02.02.2018 r. do godziny 11:00

W rozdziale XIII SIWZ ust. 2 o treści:
Termin składania ofert upływa w dniu 1 lutego 2018 roku, o godzinie 11°0 (decyduje data
i godzina złożenia oferty w siedzibie Zamawiającego).
otrzymuje brzmienie:

2. Termin składania ofert upływa w dniu 2 lutego 2018 roku, o godzinie 11°0 (decyduje data i
godzina złożenia oferty w siedzibie Zamawiającego).

W rozdziale XIII SIWZ ust. 5 o treści:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 1 lutego 2017 r. o godz. 11 30 w siedzibie Zamawiającego
tj .: Powiat Gołdapski ul. Krótka 1, pokój nr 2 , parter.
otrzymuje brzmienie:

5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2 lutego 2018 r. o godz. 11 30 w siedzibie Zamawiającego
tj .: Powiat Gołdapski ul. Krótka 1, pokój nr 2, parter.

W rozdziale XV SIWZ ust. 2 o treści:
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował
kryteriami i ich wagami. Kryteria oceny ofert i wagi dotyczą Części 1 - 13

,,Własna

projekt współfinansowany przez Unię

się następującymi
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Lp.
1.

2.

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny

Kryteria oceny
Cena ofertowa brutto
Doświadczenie zawodowe kadry

*.
..••...
..
*

Waga kryterium
70%
30%

otrzymuje brzmienie:

2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi
kryteriami i ich wagami. Kryteria oceny ofert i wagi dotyczą Części 1 - 13.
Lp.
1.

2.

Kryteria oceny
Cena ofertowa brutto
Doświadczenie zawodowe kadry

Waga kryterium
60%
40%

W rozdziale XV SIWZ ust. 3 o treści:

3. Sposób oceny ofert:
1) W kryterium cena ofertowa brutto- waga kryterium 70%
Oferta o najniższej cenie brutto uzyska maksymalną ilość punktów tj.: 70 pkt., inni
Wykonawcy odpowiednio mniej, stosownie do w/w wzoru.
P = C min /C b x 70 pkt. gdzie:
P - ocena punktowa oferty w kryterium cena ofertowa brutto
C min· - najniższa cena ofertowa brutto
C b - cena ofertowej brutto oferty ocenianej
2) W kryterium Doświadczenie zawodowe kadry, ocena punktowa dokonana zostanie
na podstawie doświadczenia osoby ujętej w Informacji o osobie skierowanej przez
wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego stanowiącego załącznik nr 5 do
SIWZ. Oferta otrzyma maksymalnie 30 punktów. Wartość punktowa dla Części
1,2,3,4,9,10,11,12,13 zostanie przyznana w następujący sposób:
Doświadczenie
Doświadczenie
Doświadczenie

Wartość

zawodowe kadry - powyżej 48 miesięcy
zawodowe kadry - powyżej 36 do 48 miesięcy
zawodowe kadry - powyżej 24 do 36 miesięcy

punktowa dla

Części

30 pkt
20pkt
10 pkt

5,6,7,8 zostanie przyznana w następujący sposób:

Doświadczenie

zawodowe kadry - powyżej 48 miesięcy lub
zawodowe w postaci zrealizowania co najmniej 401 godzin
poradnictwa zawodowego z osobami bezrobotnymi
Doświadczenie zawodowe kadry - powyżej 36 do 48 miesięcy lub
doświadczenie zawodowe w postaci zrealizowania od 3 51 do 400 godzin
poradnictwa zawodowego z osobami bezrobotnymi
Doświadczenie zawodowe kadry - powyżej 24 do 36 miesięcy lub
doświadczenie zawodowe w postaci zrealizowania od 301 do 350 godzin
poradnictwa zawodowego z osobami bezrobotnymi
doświadczenie

30 pkt

20 pkt

10 pkt

,, Własna firma w EGO"
projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
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zawodowe kadry rozumiane jest jako:

a) min. 2-letnie doświadczenie w realizacji projektów związanych z udzielaniem
dotacji na rozwój przedsiębiorczości - dotyczy Części 1,2,3,
b) min. 2-letnie doświadczenie związane z realizacją postępowań o zamówienie
publiczne, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych - dotyczy Części 4,
c) min. 2-letnie doświadczenie zawodowe w dziedzinie poradnictwa zawodowego
z osobami bezrobotnymi lub doświadczenie zawodowe w postaci zrealizowania
co najmniej 300 godzin poradnictwa zawodowego z osobami bezrobotnymidotyczy Części 5,6,7,8,
d) min. 2-letni staż pracy w jednostkach sektora finansów publicznych - dotyczy
Części 9,10,
e) min. 2-letnie doświadczenie związane z realizacją projektów EFS- dotyczy Części
11,12,13.

otrzymuje brzmienie:
3. Sposób oceny ofert:
1) W kryterium cena ofertowa brutto- waga kryterium 60%
Oferta o najniższej cenie brutto uzyska maksymalną ilość punktów tj.: 60 pkt., inni
Wykonawcy odpowiednio mniej , stosownie do w/w wzoru.

P = C min /C b x 60 pkt. gdzie:
P - ocena punktowa oferty w kryterium cena ofertowa brutto
C min· - najniższa cena ofertowa brutto
C b - cena ofertowej brutto oferty ocenianej
2) W kryterium Doświadczenie zawodowe kadry, ocena punktowa dokonana zostanie
na podstawie doświadczenia osoby ujętej w Informacji o osobie skierowanej przez
wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego stanowiącego załącznik nr 5 do
SIWZ. Oferta otrzyma maksymalnie 40 punktów. Wartość punktowa dla Części
1,2,3,4,9,10,11 ,12,13 zostanie przyznana w następujący sposób:
Doświadczenie
Doświadczenie
Doświadczenie

zawodowe kadry - powyżej 48 miesięcy
zawodowe kadry - powyżej 36 do 48 miesięcy
zawodowe kadry - powyżej 24 do 36 miesięcy

40 pkt
30 pkt
20 pkt
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5,6,7,8 zostanie przyznana w następujący sposób:

Doświadczenie

zawodowe kadry - powyżej 48 miesięcy lub
doświadczenie zawodowe w postaci zrealizowania co najmniej 401 godzin
poradnictwa zawodowego z osobami bezrobotnymi
Doświadczenie zawodowe kadry - powyżej 36 do 48 miesięcy lub
doświadczenie zawodowe w postaci zrealizowania od 351 do 400 godzin
poradnictwa zawodowego z osobami bezrobotnymi
Doświadczenie zawodowe kadry - powyżej 24 do 36 miesięcy lub
doświadczenie zawodowe w postaci zrealizowania od 301 do 350 godzin
poradnictwa zawodowego z osobami bezrobotnymi

Doświadczenie

40pkt

30 pkt

20 pkt

zawodowe kadry rozumiane jest jako:

a) min. 2-letnie doświadczenie w realizacji projektów związanych z udzielaniem
dotacji na rozwój przedsiębiorczości - dotyczy Części 1,2,3,
b) min. 2-letnie doświadczenie związane z realizacją postępowań o zamówienie
publiczne, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych - dotyczy Części 4,
c) min. 2-letnie doświadczenie zawodowe w dziedzinie poradnictwa zawodowego
z osobami bezrobotnymi lub doświadczenie zawodowe w postaci zrealizowania
co najmniej 300 godzin poradnictwa zawodowego z osobami bezrobotnymidotyczy Części 5,6,7,8,
d) min. 2-letni staż pracy w jednostkach sektora finansów publicznych - dotyczy
Części 9, 1O,
e) min. 2-letnie doświadczenie związane z realizacją projektów EFS- dotyczy Części
11,12,13.

Pozostałe

Powyższe

zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie
informacje należy traktować jako integralną część SIWZ.

Niniejszą zmianę treści

Gołdap,

SIWZ udostępniono na stronie internetowej

ulegają

zmianie.

Zamawiającego.

25.01.2018 r

Powiat

Gołd

19-500 Gołdap
uL Krótka 1
,, Własna firma w EGO"
projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego

