
  

 

 

51/2010                                                          Wrocław, 17 maja 2010 r. 

   

Wałbrzych: Badanie rynku edukacji 

ponadgimnazjalnej 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu, ul. 

Ogrodowa 5b, 58-306 Wałbrzych, woj. dolnośląskie, tel. 0-74 88-66-500, faks 

 0-74 88-66-509. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.dwup.pl  

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Badanie rynku 

edukacji ponadgimnazjalnej. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badań i analiz oraz opracowanie 

raportu na temat: Badanie rynku edukacji ponadgimnazjalnej, zgodnie z opisem 

niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Przedmiot 

zamówienia będzie obejmował m.in. opracowanie szczegółowej metodologii badań 

z uwzględnieniem zapisów SIWZ, skonstruowanie narzędzi badawczych, dobór i 



rekrutację respondentów do badania, realizację badań telefonicznych oraz badań w 

terenie, przygotowanie raportów cząstkowych, opracowanie raportu końcowego 

wraz z wnioskami, prognozami i rekomendacjami, opracowanie prezentacji 

multimedialnej oraz przedstawienie wyników badań podczas konferencji 

podsumowującej. 

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak. 

 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień 

uzupełniających  

 Zamawiający przewiduje udzielenie w okresie 3 lat zamówień uzupełniających 

w wysokości nie większej niż 50% wartości zamówienia podstawowego na 

podstawie art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Pzp, polegających na powtórzeniu tego 

samego rodzaju zamówień, zgodnych z przedmiotem zamówienia 

podstawowego.  

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.30.00.00-7, 79.31.14.00-1, 

79.31.00.00-0, 79.31.12.00-9, 79.31.13.00-0, 79.80.00.00-2. 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: 

Zakończenie: 30.06.2010. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, 

EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

 Informacja na temat wadium: nie dotyczy. 

III.2) ZALICZKI 

 Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania 



zamówienia: nie  

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

 III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub 

czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający na podstawie złożonych dokumentów - wymaganych w 

tym zakresie oceni spełnienie warunku z zastosowaniem metody spełnia/ 

nie spełnia.  

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający na podstawie złożonych dokumentów - wymaganych  

w tym zakresie oceni spełnienie warunku z zastosowaniem metody spełnia 

/ nie spełnia.  

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający na podstawie złożonych dokumentów - wymaganych w 

tym zakresie oceni spełnienie warunku z zastosowaniem metody spełnia/ 

nie spełnia.  

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający na podstawie złożonych dokumentów - wymaganych w 

tym zakresie oceni spełnienie warunku z zastosowaniem metody spełnia/ 

nie spełnia.  

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 



o Zamawiający na podstawie złożonych dokumentów - wymaganych  

w tym zakresie oceni spełnienie warunku z zastosowaniem metody spełnia/ 

nie spełnia.  

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE 

MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA 

WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY 

 III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę 

warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz 

oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy 

przedłożyć: 

 wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub 

ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie 

niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i 

doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 

składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - 

w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i 

odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te 

dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie  

 wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 

zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, 

kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz  

z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia  

i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także 

zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją  

o podstawie do dysponowania tymi osobami  

 III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na 



podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: 

 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  

 aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy 

wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do 

wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków 

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie 

w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy  

 aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu 

skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem 

podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -  

-wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia albo składania ofert  

 III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania potwierdzający, że: 

 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości -  

-wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia albo składania ofert  

 nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na 

ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane 



prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 

organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert  

III.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 

1. Wypełniony formularz ofertowy- załącznik nr 1 do SIWZ. 2. Odpowiednie 

pełnomocnictwa/upoważnienia; w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z 

oryginałem przez notariusza, tylko w sytuacjach podpisania oferty przez osoby 

upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, inne niż to 

wynika z dokumentów załączonych przez Wykonawcę, lub w przypadku składania 

oferty wspólnej (Rozdział XIV pkt 2). 3. Szczegółowy kosztorys przedmiotu 

zamówienia (załącznik nr 8 do SIWZ). 4. Szczegółowy opis sposobu realizacji 

przedmiotu zamówienia, (załącznik nr 9 do SIWZ) zawierający: a) propozycje 

rozszerzenia zakresu badania sformułowanego w SIWZ, w tym sformułowanych 

szczegółowych problemów i pytań badawczych w kontekście specyfiki całego 

badania, b) szczegółowy opis populacji badanych, prób badawczych i metod 

badawczych, z uwzględnieniem zapisów rozdziału III pkt 4 i 5 SIWZ oraz 

propozycje materiałów, dokumentów i publikacji wykorzystywanych w badaniu 

desk research. Dopuszcza się propozycje rozszerzenia zestawu populacji, prób 

badawczych, metod badawczych oraz innych zapisów sformułowanych w rozdziale 

III pkt 4 i 5 SIWZ z podaniem uzasadnienia . c) sposób prezentacji danych i 

wyników badania, w szczególności końcowego raportu. 5. Harmonogram rzeczowo-

finansowy zgodny z terminem przedstawionym przez Zamawiającego w rozdziale V 

niniejszej SIWZ (załącznik nr 6 do SIWZ). 6. W przypadku, gdy Wykonawca 

zamierza polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 

zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych 

podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, 

zobowiązany jest dołączyć do oferty pisemne zobowiązanie tych podmiotów do 



oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy 

wykonywaniu zamówienia. 

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne 

tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią 

osoby niepełnosprawne: nie 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie: 

 1. Cena - 40  

 2. Sposób realizacji badania - 60  

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna nie. 

IV.3) ZMIANA UMOWY 

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w 

stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 

wykonawcy: tak 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków 

zmian 

Zamawiający przewiduje udzielenie w okresie 3 lat zamówień uzupełniających w 

wysokości nie większej niż 50% wartości zamówienia podstawowego na podstawie 

art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Pzp, polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju 

zamówień, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja 

istotnych warunków zamówienia: www.dwup.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod 

adresem: Filia we Wrocławiu Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy przy Al. 



Armii Krajowej 54, 50-541 Wrocław, pokój nr 214 na II piętrze.. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu lub ofert: 10.06.2010 godzina 10:00, miejsce: Filia we Wrocławiu 

Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy przy Al. Armii Krajowej 54, 50-541 

Wrocław, Kancelaria - parter.. 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu 

składania ofert). 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania 

projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie jest 

współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego.. 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie 

zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu 

Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy 

udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o 

Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie 

całości lub części zamówienia: nie 

 
 
 


