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OGŁOSZENIE O ZAMÓWI ENIU  
 
 
 
 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym na podstawie art. 138 o ustawy  
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. - Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.),  
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Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 
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I. ZAMAWIAJĄCY 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 
ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń  
REGON: 000001324, NIP: 879-017-72-91 
strona internetowa: www.umk.pl  

 

II. PODSTAWA PRAWNA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp". 

 

III. ZASADY PROWADZENIA POSTĘPOWANIA 
Do postępowania mają zastosowanie przepisy art. 138 o ustawy Pzp, w pozostałym zakresie zasady 
prowadzenia postępowania reguluje niniejsze Ogłoszenie o zamówieniu, zwane dalej 
„ Ogłoszeniem”. 

 

IV. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
1. Przedmiotem zamówienia jest  przeprowadzenie trzech wizyt studyjnych dla ośmiu grup studentów 

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, organizowanych w ramach projektu „KLUCZ- Rozwój 
kluczowych kompetencji studentów kierunków ścisłych i technicznych Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika dla potrzeb gospodarki, społeczeństwa i rynku pracy”, współfinansowanego ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Oś III Szkolnictwo 
wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z określeniem zakresu tematycznego wizyt studyjnych, 
sposobu ich realizacji, terminów i liczby uczestników zawiera załącznik nr 1 do Ogłoszenia. 

3. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień 
Publicznych (CPV): 80430000-7 Usługi edukacji osób dorosłych na poziomie akademickim. 

 

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
Wykonawca przeprowadzi wizytę studyjną zgodnie z poniższym harmonogramem: 
 

 1. GRUPA I - III  
  od 20.06.2017 r. do 23.06.2017 r. godz. 09.00 - 17:00.  

 2. GRUPA IV - VI  
  od 26.06.2017 r. do 29.06.2017 r. godz. 09.00 - 17:00. 

 3. GRUPA VII - VIII  

od 03.07.2017 r. do 06.07.2017 r. godz. 09.00 – 17:00. 
 

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału  
w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej: 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca dysponuje aparaturą laboratoryjną 
do przygotowania próbek oraz pomiarów technikami instrumentalnymi z zakresu analizy 
spektroskopowej (IR, UV-Vis) lub chromatografii (GC, HPLC) lub analizy nieorganicznej (ICP-MS, 
ASA, ICP-OES). 

2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku 
wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego. Pełnomocnictwo w formie pisemnej (oryginał lub kopia potwierdzona notarialnie  
za zgodność z oryginałem) należy dołączyć do oferty. 

3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek 
określony w ust. 1 zostanie spełniony jeżeli wykonawcy spełnią warunek łącznie. 

 
VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE   

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

http://www.umk.pl/
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Oceny potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu określonym w Rozdziale VI ust. 1 
Ogłoszenia, Zamawiający dokona na podstawie oświadczenia Wykonawcy, zamieszczonego  
w formularzu ofertowym. 

 

VIII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI 
ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, OSOBY UPRAWNIONE  
DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

1. Niniejsze postępowanie jest prowadzone w języku polskim. 

2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz  informacje zamawiający i  wykonawcy przekazują 
faksem lub drogą elektroniczną. 

3. Forma pisemna zastrzeżona jest do złożenia oferty wraz z załącznikami, pełnomocnictwa oraz 
uzupełnień, złożonych na wezwanie zamawiającego. 

4. Jeżeli Zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 
faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich 
otrzymania. 

5. Domniemywa się, iż pismo wysłane przez zamawiającego na numer faksu lub adres poczty 
elektronicznej podany przez wykonawcę w ofercie zostało mu doręczone w sposób umożliwiający 
zapoznanie się wykonawcy z treścią pisma, chyba że wykonawca wezwany przez zamawiającego  
do potwierdzenia otrzymania oświadczenia, wniosku, zawiadomienia lub informacji w sposób 
określony w pkt 4 oświadczy, iż ww. wiadomości nie otrzymał. 

6. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, należy kierować na adres: 

 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 
 Dział Zamówień Publicznych,  

ul. Gagarina 5 (pok. 108 lub 112),  
87-100 Toruń. 

 Faks: 56 611 2296 
 e-mail: dzp@umk.pl   
 (w korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem w tytule wiadomości e-mail należy wpisać 

sygnaturę postępowania: BZFS-921/10/16, PU-28/2017). 
 

IX. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃŚ TREŚCI OGŁOSZENIA 
 

Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego, z przekazanym pisemnie, faksem lub 
drogą elektroniczną, wnioskiem o wyjaśnienie treści Ogłoszenia. Zamawiający udzieli 
odpowiedzi niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania 
ofert umieszczając odpowiedź na stronie internetowej, pod warunkiem, że wniosek  
o wyjaśnienie treści Ogłoszenia o zamówieniu wpłynął do zamawiającego nie później niż 
do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

 

X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ, WADIUM 
 

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna  
się wraz z upływem terminu składania ofert. 

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, 
z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą 
zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, 
nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

3. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
 

XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 
 

1. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie 
wszystkich ofert złożonych przez danego wykonawcę. 

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

4. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

mailto:dzp@umk.pl
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5. Oferta wraz z załącznikami musi być czytelna. 
6. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania 

wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, jeżeli nie wynika ono z 
innych dokumentów załączonych przez wykonawcę. 

7. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, pełnomocnictwo to musi  
w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to  
w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem (kopia pełnomocnictwa musi być 
poświadczona notarialnie) musi zostać dołączone do oferty. 

8. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się 
na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na 
język polski, poświadczonym przez wykonawcę. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja 
polskojęzyczna jest wersją wiążącą. 

9. Zaleca się, by każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty była podpisana lub parafowana przez 
wykonawcę. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie,   
uzupełnienie,  nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc. powinny być parafowane przez wykonawcę. 

10. Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. W treści oferty 
winna być umieszczona informacja o ilości stron. 

11. Zaleca się przy sporządzaniu oferty skorzystanie ze wzorów (formularza oferty, wykazu osób) 
przygotowanych przez zamawiającego. 

12. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
13. Na ofertę składają się: 

1) formularz oferty (wzór stanowi załącznik nr 4 do Ogłoszenia); 
2) wykaz osób, o którym mowa w Rozdziale XIV ust.4 Ogłoszenia, sporządzony wg wzoru 

stanowiącego załącznik nr 3 do Ogłoszenia; 

3) dokument (odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji  
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji) 
określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy (jeżeli nie 
wynikają one z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę do oferty), a jeżeli wykonawca 
reprezentuje pełnomocnik – także pełnomocnictwo, określające zakres umocowania podpisane 
przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy. 

 

XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA i OTWARCIA OFERT 
 

1. Ofertę należy złożyć jednej z dwóch form, zgodnie z wyborem Wykonawcy: 
1) korespondencyjnie na adres: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Dział Zamówień 

Publicznych, ul. Gagarina 5, 87-100 Toruń, pok. 108 lub 112; 
2) osobiście w siedzibie Działu Zamówień Publicznych (adres jw.). 

2. Termin składania ofert: 19.06.2017 r., do godziny 09:00 

3. Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 19.06.2017 r. o godz. 09:15 w pokoju  
nr 105 przy ul. Gagarina 5 w Toruniu. 

4. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez 
uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem 
Wykonawcy, zaadresowane na adres jak wskazano w ust. 1 pkt 1 oraz opisane: 
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5. Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie zwrócona 
wykonawcy. 

6. Informacja o ofertach, które zostały złożone w postępowaniu zostanie zamieszczona  
na stronie internetowej zamawiającego (http://www.umk.pl/zamowienia/przetargi/).  

 

XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY 
 

1. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w Formularzu ofertowym, łącznej 
ceny ofertowej brutto za realizację przedmiotu zamówienia. 

2. Łączna cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją  przedmiotu 
zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy. 

3. Ceny muszą być podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada 
zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić  
w górę). 

4. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN). 
 

XIV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ PRZY WYBORZE 
OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 

 

1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w 
kryteriach: 

1) kryterium 1 „cena oferty” - waga 70 % 
2) kryterium 2 „doświadczenie opiekuna/trenera – wykształcenie kierunkowe” - waga 30 %. 

2. Oferty oceniane będą punktowo. W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom 
przyznawane zostaną punkty za powyższe kryteria według niżej określonych zasad: 

1) kryterium 1 „cena oferty”                                                    od 0 do 70 punktów  

2) kryterium 2 „doświadczenie opiekuna/trenera – wykształcenie kierunkowe”    0 albo 30 punktów. 
3. Kryterium 1: cena oferty 

Zamawiający przyzna punkty w kryterium „cena oferty” przyjmując za podstawę wyliczenia najniższą 
cenę ofertową i przypisując jej 70 punktów. Zamawiający przyzna pozostałym ofertom punkty według 
następującego wzoru: 

 
                                                                                    cena najtańszej oferty 

liczba punktów w kryterium 1 = ------------------------------- x 70 
                               cena badanej oferty 

 
4. Kryterium 3: kwalifikacje wykładowców – wykształcenie kierunkowe 
 W tym kryterium Zamawiający oceni kwalifikacje opiekuna/trenera przyznając 30 punktów tej ofercie,  

w której opiekun/trener wskazany w złączniku nr 3 do ogłoszenia legitymuje się wykształceniem 

nazwa (firma) Wykonawcy 
adres Wykonawcy 

                                                                   Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu  
                                                               Dział Zamówień Publicznych 
                                                               ul. Gagarina 5 (pok. nr 108 lub 112) 
                                                               87-100 Toruń 

 
OFERTA NA: 

Przeprowadzenie trzech wizyt studyjnych dla ośmiu grup studentów  
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu -  sygnatura: BZFS-
921/17/16, PU-24/2017. 
 
Nie otwierać przed dniem  19.06.2017 r., godz. 09:15 




