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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:157161-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi szkoleniowe
2019/S 067-157161

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
al. Jana Pawła II 70
Warszawa
00-175
Polska
Osoba do kontaktów: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Poleczki 33, 02-822 Warszawa
Tel.:  +48 222420348
E-mail: klara.anuszewska@arimr.gov.pl 
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
Główny adres: www.arimr.gov.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Dostęp do dokumentów zamówienia jest ograniczony. Więcej informacji można uzyskać pod adresem: https://
platformazakupowa.pl/pn/arimr
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/arimr

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd krajowy lub federalny

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Państwowa Osoba Prawna

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Wyłonienie Beneficjenta poddziałania 2.3 Wsparcie dla szkolenia doradców w ramach działania Usługi
doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym i usługi z zakresu zastępstw
Numer referencyjny: DDD.69097.1.2019

II.1.2) Główny kod CPV
80500000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
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Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Pełna nazwa zamówienia: Wyłonienie Beneficjenta poddziałania 2.3 Wsparcie dla szkolenia doradców w
ramach działania Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym i usługi z zakresu
zastępstw objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przedmiotem zamówienia jest usługa kompleksowej organizacji i przeprowadzenia bezpłatnych szkoleń dla
4 246 (słownie: czterech tysięcy dwustu czterdziestu sześciu) doradców. Zamówienie podzielone jest na 14
części. Szczegółowy zakres oraz sposób realizacji zamówienia określony został w SIWZ zamieszczonej na
stronie internetowej: www.platformazakupowa.pl/pn/arimr pod numerem sprawy: DDD.69097.1.2019.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
„Integrowana ochrona roślin” - na terenie Polski z wyłączeniem województwa mazowieckiego.
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
80521000
80400000
55120000
55300000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa kompleksowej organizacji i przeprowadzenia bezpłatnych szkoleń
dla doradców o zasięgu ogólnopolskim z wyłączeniem województwa mazowieckiego; temat szkolenia:
„Integrowana ochrona roślin”. Szczegółowy zakres oraz sposób realizacji zamówienia określony został w
SIWZ zamieszczonej na stronie internetowej: www.platformazakupowa.pl/pn/arimr pod numerem sprawy:
DDD.69097.1.2019.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie i wykształcenie wykładowców dydaktycznych / Waga: 60
Cena - Waga: 40

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 15
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

www.platformazakupowa.pl/pn/arimr
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II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
PROW 2014-2020. Działanie M02. Poddziałanie 2.3 "Wsparcie dla szkolenia doradców".

II.2.14) Informacje dodatkowe
Dotyczy sekcji II.2.7): Ostateczny termin realizacji operacji – 15 miesięcy od dnia zawarcia umowy o przyznaniu
pomocy.
Wadium dla tej części wynosi 36 000,00 PLN (słownie: trzydzieści sześć tysięcy złotych, zero groszy).

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
„Integrowana ochrona roślin” - na terenie województwa mazowieckiego;
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
80521000
80400000
55120000
55300000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL9

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa kompleksowej organizacji i przeprowadzenia bezpłatnych szkoleń dla
doradców na terenie województwa mazowieckiego; temat szkolenia "Integrowana ochrona roślin". Szczegółowy
zakres oraz sposób realizacji zamówienia określony został w SIWZ zamieszczonej na stronie internetowej:
www.platformazakupowa.pl/pn/arimr pod numerem sprawy: DDD.69097.1.2019.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: doświadczenie i wykształcenie wykładowców dydaktycznych / Waga: 60
Cena - Waga: 40

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 15
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
PROW 2014-2020. Działanie M02. Poddziałanie 2.3 "Wsparcie dla szkolenia doradców".

II.2.14) Informacje dodatkowe

www.platformazakupowa.pl/pn/arimr


Dz.U./S S67
04/04/2019
157161-2019-PL

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 4 / 22

04/04/2019 S67
https://ted.europa.eu/
TED

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

4 / 22

Dotyczy sekcji II.2.7): Ostateczny termin realizacji operacji – 15 miesięcy od dnia zawarcia umowy o przyznaniu
pomocy.
Wadium dla tej części wynosi 7 000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych, zero groszy).

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
„Wpływ produkcji rolnej na zmiany klimatu i jej adaptacja do tych zmian” - na terenie Polski z wyłączeniem
województwa mazowieckiego.
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
80521000
80400000
55120000
55300000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa kompleksowej organizacji i przeprowadzenia bezpłatnych szkoleń dla
doradców o zasięgu ogólnopolskim z wyłączeniem województwa mazowieckiego; temat szkolenia „Wpływ
produkcji rolnej na zmiany klimatu i jej adaptacja do tych zmian”. Szczegółowy zakres oraz sposób realizacji
zamówienia określony został w SIWZ zamieszczonej na stronie internetowej: www.platformazakupowa.pl/pn/
arimr pod numerem sprawy: DDD.69097.1.2019.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: doświadczenie i wykształcenie wykładowców dydaktycznych / Waga: 60
Cena - Waga: 40

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 15
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
PROW 2014-2020. Działanie M02. Poddziałanie 2.3 "Wsparcie dla szkolenia doradców".

II.2.14) Informacje dodatkowe
Dotyczy sekcji II.2.7): Ostateczny termin realizacji operacji – 15 miesięcy od dnia zawarcia umowy o przyznaniu
pomocy.
Wadium dla tej części wynosi: 16 000,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy złotych, zero groszy).

II.2) Opis

www.platformazakupowa.pl/pn/arimr
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II.2.1) Nazwa:
„Wpływ produkcji rolnej na zmiany klimatu i jej adaptacja do tych zmian” - na terenie województwa
mazowieckiego.
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
80521000
80400000
55120000
55300000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL9

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa kompleksowej organizacji i przeprowadzenia bezpłatnych szkoleń dla
doradców, na terenie województwa mazowieckiego; temat szkolenia: „Wpływ produkcji rolnej na zmiany klimatu
i jej adaptacja do tych zmian”. Szczegółowy zakres oraz sposób realizacji zamówienia określony został w
SIWZ zamieszczonej na stronie internetowej: www.platformazakupowa.pl/pn/arimr pod numerem sprawy:
DDD.69097.1.2019.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: doświadczenie i wykształcenie wykładowców dydaktycznych / Waga: 60
Cena - Waga: 40

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 15
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
PROW 2014-2020. Działanie M02. Poddziałanie 2.3 "Wsparcie dla szkolenia doradców".

II.2.14) Informacje dodatkowe
Dotyczy sekcji II.2.7): Ostateczny termin realizacji operacji – 15 miesięcy od dnia zawarcia umowy o przyznaniu
pomocy.
Wadium dla tej części wynosi: 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych, zero groszy)

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
„Higiena, „Bioasekuracja” i dobrostan w gospodarstwach rolnych, jako alternatywy dla stosowania antybiotyków
u zwierząt” - na terenie Polski z wyłączeniem województwa mazowieckiego
Część nr: 5

www.platformazakupowa.pl/pn/arimr
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II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
80521000
80400000
55120000
55300000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa kompleksowej organizacji i przeprowadzenia bezpłatnych szkoleń dla
doradców o zasięgu ogólnopolskim z wyłączeniem województwa mazowieckiego; temat szkolenia: „Higiena,
„Bioasekuracja” i dobrostan w gospodarstwach rolnych, jako alternatywy dla stosowania antybiotyków u
zwierząt”. Szczegółowy zakres oraz sposób realizacji zamówienia określony został w SIWZ zamieszczonej na
stronie internetowej: www.platformazakupowa.pl/pn/arimr pod numerem sprawy: DDD.69097.1.2019.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: doświadczenie i wykształcenie wykładowców dydaktycznych / Waga: 60
Cena - Waga: 40

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 9
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
PROW 2014-2020. Działanie M02. Poddziałanie 2.3 "Wsparcie dla szkolenia doradców".

II.2.14) Informacje dodatkowe
Dotyczy sekcji II.2.7): Ostateczny termin realizacji operacji – 9 miesięcy od dnia zawarcia umowy o przyznaniu
pomocy.
Wadium dla tej części wynosi: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych, zero groszy).

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
„Higiena, „Bioasekuracja” i dobrostan w gospodarstwach rolnych, jako alternatywy dla stosowania antybiotyków
u zwierząt” - na terenie województwa mazowieckiego.
Część nr: 6

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
80521000
80400000
55120000

www.platformazakupowa.pl/pn/arimr
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55300000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL9

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa kompleksowej organizacji i przeprowadzenia bezpłatnych szkoleń dla
doradców, na terenie województwa mazowieckiego; temat szkolenia: „Higiena, „Bioasekuracja” i dobrostan
w gospodarstwach rolnych, jako alternatywy dla stosowania antybiotyków u zwierząt”. Szczegółowy
zakres oraz sposób realizacji zamówienia określony został w SIWZ zamieszczonej na stronie internetowej:
www.platformazakupowa.pl/pn/arimr pod numerem sprawy: DDD.69097.1.2019.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: doświadczenie i wykształcenie wykładowców dydaktycznych / Waga: 60
Cena - Waga: 40

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 9
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
PROW 2014-2020. Działanie M02. Poddziałanie 2.3 "Wsparcie dla szkolenia doradców".

II.2.14) Informacje dodatkowe
Dotyczy sekcji II.2.7): Ostateczny termin realizacji operacji – 9 miesięcy od dnia zawarcia umowy o przyznaniu
pomocy.
Wadium dla tej części wynosi: 1000,00 zł (słownie: tysiąc złotych, zero groszy).

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
„Przetwórstwo na poziomie gospodarstwa rolnego i rolniczy handel detaliczny” - na terenie Polski z
wyłączeniem województwa mazowieckiego.
Część nr: 7

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
80521000
80400000
55120000
55300000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

www.platformazakupowa.pl/pn/arimr
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II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa kompleksowej organizacji i przeprowadzenia bezpłatnych szkoleń
dla doradców o zasięgu ogólnopolskim z wyłączeniem województwa mazowieckiego; temat szkolenia:
„Przetwórstwo na poziomie gospodarstwa rolnego i rolniczy handel detaliczny”. Szczegółowy zakres
oraz sposób realizacji zamówienia określony został w SIWZ zamieszczonej na stronie internetowej:
www.platformazakupowa.pl/pn/arimr pod numerem sprawy: DDD.69097.1.2019.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: doświadczenie i wykształcenie wykładowców dydaktycznych / Waga: 60
Cena - Waga: 40

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 15
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
PROW 2014-2020. Działanie M02. Poddziałanie 2.3 "Wsparcie dla szkolenia doradców".

II.2.14) Informacje dodatkowe
Dotyczy sekcji II.2.7): Ostateczny termin realizacji operacji – 15 miesięcy od dnia zawarcia umowy o przyznaniu
pomocy.
Wadium dla tej części wynosi: 9 000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych, zero groszy).

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
„Przetwórstwo na poziomie gospodarstwa rolnego i rolniczy handel detaliczny” - na terenie województwa
mazowieckiego.
Część nr: 8

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
80521000
80400000
55120000
55300000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL9

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa kompleksowej organizacji i przeprowadzenia bezpłatnych szkoleń dla
doradców, na terenie województwa mazowieckiego; temat szkolenia:„Przetwórstwo na poziomie gospodarstwa
rolnego i rolniczy handel detaliczny”. Szczegółowy zakres oraz sposób realizacji zamówienia określony został
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w SIWZ zamieszczonej na stronie internetowej: www.platformazakupowa.pl/pn/arimr pod numerem sprawy:
DDD.69097.1.2019.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: doświadczenie i wykształcenie wykładowców dydaktycznych / Waga: 60
Cena - Waga: 40

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 15
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
PROW 2014-2020. Działanie M02. Poddziałanie 2.3 "Wsparcie dla szkolenia doradców".

II.2.14) Informacje dodatkowe
Dotyczy sekcji II.2.7): Ostateczny termin realizacji operacji – 15 miesięcy od dnia zawarcia umowy o przyznaniu
pomocy.
Wadium dla tej części wynosi: 1 300,00 zł (słownie: tysiąc trzysta złotych, zero groszy).

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
„Rolnictwo precyzyjne w produkcji roślinnej” - na terenie Polski z wyłączeniem województwa mazowieckiego.
Część nr: 9

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
80521000
80400000
55120000
55300000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa kompleksowej organizacji i przeprowadzenia bezpłatnych szkoleń dla
doradców o zasięgu ogólnopolskim z wyłączeniem województwa mazowieckiego; temat szkolenia: „Rolnictwo
precyzyjne w produkcji roślinnej”. Szczegółowy zakres oraz sposób realizacji zamówienia określony został
w SIWZ zamieszczonej na stronie internetowej: www.platformazakupowa.pl/pn/arimr pod numerem sprawy:
DDD.69097.1.2019.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: doświadczenie i wykształcenie wykładowców dydaktycznych / Waga: 60

www.platformazakupowa.pl/pn/arimr
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Cena - Waga: 40

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 15
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
PROW 2014-2020. Działanie M02. Poddziałanie 2.3 "Wsparcie dla szkolenia doradców".

II.2.14) Informacje dodatkowe
Dotyczy sekcji II.2.7): Ostateczny termin realizacji operacji – 15 miesięcy od dnia zawarcia umowy o przyznaniu
pomocy, przy czym zajęcia dydaktyczne powinny rozpocząć się po 1 czerwca 2019 r.
Wadium dla tej części wynosi: 8 500,00 zł (słownie: osiem tysięcy pięćset złotych, zero groszy).

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
„Rolnictwo precyzyjne w produkcji roślinnej” - na terenie województwa mazowieckiego.
Część nr: 10

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
80521000
80400000
55120000
55300000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL9

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa kompleksowej organizacji i przeprowadzenia bezpłatnych szkoleń
dla doradców, na terenie województwa mazowieckiego; temat szkolenia: „Rolnictwo precyzyjne w produkcji
roślinnej”. Szczegółowy zakres oraz sposób realizacji zamówienia określony został w SIWZ zamieszczonej na
stronie internetowej: www.platformazakupowa.pl/pn/arimr pod numerem sprawy: DDD.69097.1.2019.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: doświadczenie i wykształcenie wykładowców dydaktycznych / Waga: 60
Cena - Waga: 40

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 15
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

www.platformazakupowa.pl/pn/arimr
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II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
PROW 2014-2020. Działanie M02. Poddziałanie 2.3 "Wsparcie dla szkolenia doradców".

II.2.14) Informacje dodatkowe
Dotyczy sekcji II.2.7): Ostateczny termin realizacji operacji – 15 miesięcy od dnia zawarcia umowy o przyznaniu
pomocy, przy czym zajęcia dydaktyczne powinny rozpocząć się po 1 czerwca 2019 r.
Wadium dla tej części wynosi: 1 200,00 zł (słownie: tysiąc dwieście złotych, zero groszy).

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
„Zarządzanie, organizacja i planowanie pracy w gospodarstwie rolnym, w tym zarządzanie ryzykiem
produkcyjnym i rynkowym w gospodarstwie” - na terenie Polski z wyłączeniem województwa mazowieckiego.
Część nr: 11

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
80521000
80400000
55120000
55300000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa kompleksowej organizacji i przeprowadzenia bezpłatnych szkoleń
dla doradców o zasięgu ogólnopolskim z wyłączeniem województwa mazowieckiego; temat szkolenia:
„Zarządzanie, organizacja i planowanie pracy w gospodarstwie rolnym, w tym zarządzanie ryzykiem
produkcyjnym i rynkowym w gospodarstwie”. Szczegółowy zakres oraz sposób realizacji zamówienia określony
został w SIWZ zamieszczonej na stronie internetowej: www.platformazakupowa.pl/pn/arimr pod numerem
sprawy: DDD.69097.1.2019.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: doświadczenie i wykształcenie wykładowców dydaktycznych / Waga: 60
Cena - Waga: 40

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 15
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

www.platformazakupowa.pl/pn/arimr
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Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
PROW 2014-2020. Działanie M02. Poddziałanie 2.3 "Wsparcie dla szkolenia doradców".

II.2.14) Informacje dodatkowe
Dotyczy sekcji II.2.7): Ostateczny termin realizacji operacji – 15 miesięcy od dnia zawarcia umowy o przyznaniu
pomocy.
Wadium dla tej części wynosi: 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych, zero groszy).

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
„Zarządzanie, organizacja i planowanie pracy w gospodarstwie rolnym, w tym zarządzanie ryzykiem
produkcyjnym i rynkowym w gospodarstwie” - na terenie województwa mazowieckiego.
Część nr: 12

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
80521000
80400000
55120000
55300000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL9

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa kompleksowej organizacji i przeprowadzenia bezpłatnych szkoleń dla
doradców, na terenie województwa mazowieckiego; temat szkolenia: „Zarządzanie, organizacja i planowanie
pracy w gospodarstwie rolnym, w tym zarządzanie ryzykiem produkcyjnym i rynkowym w gospodarstwie”.
Szczegółowy zakres oraz sposób realizacji zamówienia określony został w SIWZ zamieszczonej na stronie
internetowej: www.platformazakupowa.pl/pn/arimr pod numerem sprawy: DDD.69097.1.2019.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: doświadczenie i wykształcenie wykładowców dydaktycznych / Waga: 60
Cena - Waga: 40

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 15
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
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Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
PROW 2014-2020. Działanie M02. Poddziałanie 2.3 "Wsparcie dla szkolenia doradców".

II.2.14) Informacje dodatkowe
Dotyczy sekcji II.2.7): Ostateczny termin realizacji operacji – 15 miesięcy od dnia zawarcia umowy o przyznaniu
pomocy.
Wadium dla tej części wynosi: 2 500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych, zero groszy).

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
„Ograniczenia zanieczyszczenia wód azotanami ze źródeł rolniczych” - na terenie Polski z wyłączeniem
województwa mazowieckiego.
Część nr: 13

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
80521000
80400000
55120000
55300000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa kompleksowej organizacji i przeprowadzenia bezpłatnych
szkoleń dla doradców o zasięgu ogólnopolskim z wyłączeniem województwa mazowieckiego; temat
szkolenia: „Ograniczenia zanieczyszczenia wód azotanami ze źródeł rolniczych”. Szczegółowy zakres
oraz sposób realizacji zamówienia określony został w SIWZ zamieszczonej na stronie internetowej:
www.platformazakupowa.pl/pn/arimr pod numerem sprawy: DDD.69097.1.2019.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: doświadczenie i wykształcenie wykładowców dydaktycznych / Waga: 60
Cena - Waga: 40

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 15
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
PROW 2014-2020. Działanie M02. Poddziałanie 2.3 "Wsparcie dla szkolenia doradców".

II.2.14) Informacje dodatkowe

www.platformazakupowa.pl/pn/arimr
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Dotyczy sekcji II.2.7): Ostateczny termin realizacji operacji – 15 miesięcy od dnia zawarcia umowy o przyznaniu
pomocy.
Wadium dla tej części wynosi: 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych, zero groszy).

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
„Ograniczenia zanieczyszczenia wód azotanami ze źródeł rolniczych” - na terenie województwa
mazowieckiego.
Część nr: 14

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
80521000
80400000
55120000
55300000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL9

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa kompleksowej organizacji i przeprowadzenia bezpłatnych szkoleń dla
doradców, na terenie województwa mazowieckiego; temat szkolenia: „Ograniczenia zanieczyszczenia wód
azotanami ze źródeł rolniczych”. Szczegółowy zakres oraz sposób realizacji zamówienia określony został
w SIWZ zamieszczonej na stronie internetowej: www.platformazakupowa.pl/pn/arimr pod numerem sprawy:
DDD.69097.1.2019.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: doświadczenie i wykształcenie wykładowców dydaktycznych / Waga: 60
Cena - Waga: 40

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 15
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
PROW 2014-2020. Działanie M02. Poddziałanie 2.3 "Wsparcie dla szkolenia doradców".

II.2.14) Informacje dodatkowe
Dotyczy sekcji II.2.7): Ostateczny termin realizacji operacji – 15 miesięcy od dnia zawarcia umowy o przyznaniu
pomocy.
Wadium dla tej części wynosi: 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych, zero groszy).

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
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III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na
podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy, oraz okoliczności wskazanych w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ
na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy; 2) Spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie: a) kompetencji
lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej. Zamawiający dla wszystkich części
zamówienia uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału we wskazanym zakresie, jeżeli Wykonawca
wykaże, że: a).1 prowadzi działalność szkoleniową tj.: - prowadzi działalność gospodarczą oznaczoną jednym z
następujących kodów PKD: 85 85.3 Gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne, z wyłączeniem szkół policealnych, 85
85.4 Szkoły policealne oraz wyższe, 85 85.5 Pozaszkolne formy edukacji, 85 85.6 Działalność wspomagająca
edukację lub prowadzi działalność szkoleniową w oparciu o przepisy ustawy z dnia 22 października 2004 r. o
jednostkach doradztwa rolniczego (Dz. U. z 2018 r. poz. 711 ze zm.); lub prowadzi działalność szkoleniową
w oparciu o ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2018, poz.1668 ze
zm.) lub prowadzi działalność szkoleniową w oparciu o przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 o instytutach
badawczych (Dz.U. 2018 poz. 736 ze zm.); lub prowadzi działalność szkoleniową w oparciu o powszechnie
obowiązujące przepisy prawa obowiązujące w miejscu zamieszkania lub siedziby Wykonawcy.
a).2 posiada numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów,
ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.
b) Zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału we
wskazanym zakresie, jeżeli Wykonawca wykaże, że: b.1) wykonał w okresie ostatnich trzech (3) lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co
najmniej: Część nr 1: 5 dwudniowych szkoleń, każde szkolenie obejmujące swym zakresem przeszkolenie,
co najmniej 20 doradców zajmujących się zawodowo doradzaniem rolnikom lub właścicielom lasów wraz z
zakwaterowaniem i wyżywieniem doradców biorących udział w szkoleniu. Część nr 2: 2 dwudniowe szkolenia,
każde szkolenie obejmujące swym zakresem przeszkolenie, co najmniej 20 doradców zajmujących się
zawodowo doradzaniem rolnikom lub właścicielom lasów wraz z zakwaterowaniem i wyżywieniem doradców
biorących udział w szkoleniu. Część nr 3: 5 dwudniowych szkoleń, każde szkolenie obejmujące swym
zakresem przeszkolenie, co najmniej 20 doradców zajmujących się zawodowo doradzaniem rolnikom lub
właścicielom lasów wraz z zakwaterowaniem i wyżywieniem doradców biorących udział w szkoleniu. Część
nr 4: 2 dwudniowe szkolenia, każde szkolenie obejmujące swym zakresem przeszkolenie, co najmniej 20
doradców zajmujących się zawodowo doradzaniem rolnikom lub właścicielom lasów wraz z zakwaterowaniem
i wyżywieniem doradców biorących udział w szkoleniu. Część nr 5: 5 dwudniowych szkoleń, każde szkolenie
obejmujące swym zakresem przeszkolenie, co najmniej 20 doradców zajmujących się zawodowo doradzaniem
rolnikom lub właścicielom lasów wraz z zakwaterowaniem i wyżywieniem doradców biorących udział w
szkoleniu. Część nr 6: 2 dwudniowe szkolenia, każde szkolenie obejmujące swym zakresem przeszkolenie,
co najmniej 20 doradców zajmujących się zawodowo doradzaniem rolnikom lub właścicielom lasów wraz z
zakwaterowaniem i wyżywieniem doradców biorących udział w szkoleniu. Część nr 7: 3 dwudniowe szkolenia,
każde szkolenie obejmujące swym zakresem przeszkolenie, co najmniej 20 doradców zajmujących się
zawodowo doradzaniem rolnikom lub właścicielom lasów wraz z zakwaterowaniem
I wyżywieniem doradców biorących udział w szkoleniu.Część nr 8: 2 dwudniowe szkolenia, każde szkolenie
obejmujące swym zakresem przeszkolenie, co najmniej 20 doradców zajmujących się zawodowo doradzaniem
rolnikom lub właścicielom lasów wraz z zakwaterowaniem i wyżywieniem

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
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Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Doradców biorących udział w szkoleniu. Część nr 9: 5 dwudniowych szkoleń, każde szkolenie obejmujące
swym zakresem przeszkolenie, co najmniej 20 doradców zajmujących się zawodowo doradzaniem rolnikom
lub właścicielom lasów wraz z zakwaterowaniem i wyżywieniem doradców biorących udział w szkoleniu. Część
nr 10: 2 dwudniowe szkolenia, każde szkolenie obejmujące swym zakresem przeszkolenie, co najmniej 20
doradców zajmujących się zawodowo doradzaniem rolnikom lub właścicielom lasów wraz z zakwaterowaniem
i wyżywieniem doradców biorących udział w szkoleniu. Część nr 11: 5 dwudniowych szkoleń, każde szkolenie
obejmujące swym zakresem przeszkolenie, co najmniej 20 doradców zajmujących się zawodowo doradzaniem
rolnikom lub właścicielom lasów wraz z zakwaterowaniem i wyżywieniem doradców biorących udział w
szkoleniu. Część nr 12: 2 dwudniowe szkolenia, każde szkolenie obejmujące swym zakresem przeszkolenie,
co najmniej 20 doradców zajmujących się zawodowo doradzaniem rolnikom lub właścicielom lasów wraz
z zakwaterowaniem i wyżywieniem doradców biorących udział w szkoleniu. Część nr 13: 5 dwudniowych
szkoleń, każde szkolenie obejmujące swym zakresem przeszkolenie, co najmniej 20 doradców zajmujących się
zawodowo doradzaniem rolnikom lub właścicielom lasów wraz z zakwaterowaniem i wyżywieniem doradców
biorących udział w szkoleniu. Część nr 14: 2 dwudniowe szkolenia, każde szkolenie obejmujące swym
zakresem przeszkolenie, co najmniej 20 doradców zajmujących się zawodowo doradzaniem rolnikom lub
właścicielom lasów wraz z zakwaterowaniem i wyżywieniem doradców biorących udział w szkoleniu.
UWAGA 1: Zamawiający dopuszcza aby Wykonawca składając ofertę na więcej niż jedną część zamówienia
na potwierdzenie warunku udziału w postępowaniu w poszczególnych częściach zamówienia wykazał się
zrealizowaniem tych samych usług w kilku częściach zamówienia.
b.2) dysponuje następującymi osobami, które zostaną skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia,
legitymującymi się odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi, wykształceniem i doświadczeniem niezbędnymi
do wykonania zamówienia tj.:b).2.1 Część nr 1: Co najmniej dwoma Wykładowcami dydaktycznymi. b).2.2
Część nr 2: Co najmniej dwoma Wykładowcami dydaktycznymi. b).2.3 Część nr 3: Co najmniej trzema
Wykładowcami dydaktycznymi. b).2.4 Część nr 4: Co najmniej trzema Wykładowcami dydaktycznymi. b).2.5
Część nr 5: co najmniej dwoma Wykładowcami dydaktycznymi. b).2.6 Część nr 6: co najmniej dwoma
Wykładowcami dydaktycznymi. b).2.7 Część nr 7: Co najmniej czterema Wykładowcami dydaktycznymi. b).2.8
Część nr 8: Co najmniej czterema Wykładowcami dydaktycznymi. b).2.9 Część nr 9: Co najmniej trzema
Wykładowcami dydaktycznymi. b).2.10 Część nr 10: Co najmniej trzema Wykładowcami dydaktycznymi. b).2.11
Część nr 11: Co najmniej trzema Wykładowcami dydaktycznymi. b).2.12 Część nr 12: Co najmniej trzema
Wykładowcami dydaktycznymi. b).2.13 Część nr 13: Co najmniej dwoma Wykładowcami dydaktycznymi. b).2.14
Część nr 14: Co najmniej dwoma Wykładowcami dydaktycznymi.
Opis wymagań dotyczący osób został przedstawiony w Rozdziale III SIWZ. UWAGA 2: Wykonawca w
przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia, musi wykazać się dysponowaniem osobami
co najmniej w liczbie wskazanej w pkt od b).2.1 do b).2.14, oddzielnie dla każdej części zamówienia, na które
składa ofertę – wskazane osoby nie mogą się powtarzać w poszczególnych częściach zamówienia tzn. jedna
osoba nie może zostać wskazana przez jednego Wykonawcę na potwierdzenie spełniania warunku udziału
w postępowaniu odnośnie różnych części zamówienia. UWAGA 3: W przypadku Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia: 1) brak podstaw wykluczenia, o których mowa w Sekcji III.1.1)
pkt 1 ppkt 1) musi spełniać każdy Wykonawca z osobna, 2) warunki udziału w postępowaniu określone w
Sekcji III.1.1 i III.1.2) musi spełniać co najmniej jeden Wykonawca lub wszyscy Wykonawcy łącznie. 2. Ocena
spełniania ww. warunków dokonana zostanie
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
W oparciu o informacje zawarte we właściwych dokumentach wyszczególnionych w rozdziale IV SIWZ. Z treści
załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca spełnił.
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3. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub innych dokumentów
niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają
błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia,
uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo
ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo
konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
4. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający
wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy
podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
5. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 1 pkt
12 – 23 ustawy, na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy.
6. Zamawiający informuje, że zgodnie z procedurą wskazaną w art. 24aa ustawy, najpierw dokona oceny
ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona w danej części zamówienia jako
najkorzystniejsza (na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ) nie podlega wykluczeniu oraz
spełnia warunki udziału w postępowaniu.
A. Zawartość ofert:
1. Ofertę należy sporządzić pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej i opatrzyć kwalifikowanym
podpisem elektronicznym przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą
reprezentacji Wykonawcy określoną we właściwym rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy
organizacyjnej. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy Zakupowej na Formularzu Ofertowym
(wg Załącznika nr 1 do SIWZ - wypełniając danymi dotyczącymi tej części zamówienia, o którą się ubiega).
Wykonawca obowiązany jest złożyć wraz z ofertą:
1) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia
(dalej: „JEDZ”) sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu
wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE. Dokument
JEDZ – pod rygorem nieważności, Wykonawca składa w postaci elektronicznej, opatrzony kwalifikowanym
podpisem elektronicznym.
Wykonawca wypełnia JEDZ, sporządzając dokument w postaci elektronicznej w formacie .pdf. Wykonawca
może korzystać z narzędzia ESPD lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają
wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu w postaci elektronicznej. Zamawiający udostępnia Wykonawcom
plik, w formacie xml, wygenerowany z narzędzia ESPD, który stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ. Zamawiający
informuje, że pod adresem https://espd.uzp.gov.pl/ Urząd Zamówień Publicznych udostępnił nieodpłatne
narzędzie umożliwiające zamawiającym i wykonawcom utworzenie, wypełnienie i ponowne wykorzystanie
standardowego formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ/ESPD) w wersji
elektronicznej (eESPD). W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
oświadczenia w formie JEDZ składa odrębnie każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Dokumenty te muszą mieć formę dokumentu w postaci elektronicznej podpisanego kwalifikowanym podpisem
elektronicznym przez każdy z tych podmiotów w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Wykonawca, który powołuje się na zasoby
innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w
zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby,

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

https://espd.uzp.gov.pl/
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Warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenia JEDZ, o których mowa w ppkt. 1), wypełnione i
podpisane przez te podmioty. Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu JEDZ przez Wykonawcę,
jest Platforma Zakupowa. Obowiązek sporządzenia JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym w sposób określony powyżej dotyczy również JEDZ składanego na wezwanie w trybie
art. 26 ust. 3 ustawy.
2) Zobowiązanie podmiotu trzeciego lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca będzie dysponował
niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca powołuje
się na zasoby innych podmiotów. Zobowiązanie należy sporządzić pod rygorem nieważności w postaci
elektronicznej i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do reprezentacji
wskazaną we właściwym rejestrze innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej. Zapisy
rozdziału IV.4 SIWZ stosuje się odpowiednio.
3) Wykaz osób wyznaczonych do realizacji zamówienia – sporządzony zgodnie z Załącznikiem nr 5 do
SIWZ „Wykaz osób (Kryterium oceny ofert), które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia”. Wykaz
należy sporządzić pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej i opatrzyć kwalifikowanym podpisem
elektronicznym przez osobę upoważnioną do reprezentacji wskazaną we właściwym rejestrze.
4) Pełnomocnictwo do podpisania oferty, pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej, opatrzone
kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/y upoważnione do reprezentacji wskazane we
właściwym rejestrze innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej, jeżeli oferta nie została
podpisana przez osoby upoważnione do tych czynności dokumentem rejestracyjnym. Zamawiający dopuszcza
złożenie elektronicznej kopii pełnomocnictwa poświadczonej przez notariusza.
5) Dowód wniesienia wadium - dokument wadium, oryginał gwarancji/poręczenia, jeżeli Wykonawca wnosi
wadium w innej formie niż pieniądza opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych
do jego wystawienia (wystawców dokumentu). W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniądz,
powinno ono obowiązywać przez cały okres związania ofertą.
B. Oświadczenia lub dokumenty, potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak
podstaw wykluczenia.
1. Wykonawca, a w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy z
Wykonawców, obowiązany jest w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego
- (Platformie Zakupowej) - www.platformazakupowa.pl/pn/arimr informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5
ustawy, do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca
może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w
postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ.
2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona
w danej części zamówienia, do złożenia za pośrednictwem Platformy Zakupowej, w wyznaczonym, nie krótszym
niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów podpisanych kwalifikowanym
podpisem elektronicznym przez osoby upoważnione do tych czynności w poniższym zakresie: 1) braku podstaw
wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu: a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu,
w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, b) zaświadczenia właściwego naczelnika
urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego,
że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności

www.platformazakupowa.pl/pn/arimr
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wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu, c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca
nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca
zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami
lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, d) odpisu z właściwego
rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają
wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24
ust. 5 pkt 1 ustawy, e) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku
sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów
potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub
zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności, f) oświadczenia Wykonawcy o braku
orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,
g) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w
ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445 z późn. zm.),
h) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu skazującego za
wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym w art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy,
i) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszenie
obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu
społecznym w zakresie określonym w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy. Oświadczenia o których mowa w lit. e)-i)
Wykonawca winien złożyć wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ.
2) potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących kompetencji lub uprawnień do
prowadzenia określonej działalności zawodowej:
a) dokument potwierdzający prowadzenie działalności szkoleniowej zgodnie z wytycznymi określonymi w
Rozdz. III pkt 1 ppkt 2) lit. a) a).1SIWZ właściwymi dla podmiotu składającego ofertę. b) decyzja administracyjna
lub Oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu numeru identyfikacyjnego producenta (W oświadczeniu należy
wskazać nazwę i adres podmiotu posiadającego numer identyfikacyjny producenta oraz numer identyfikacyjny
producenta).
3) potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności zawodowej: a) wykazu
usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
– w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których
usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są
wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione
przez podmiot, na rzecz którego usługi były

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu
Odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych:
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Wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie
Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne
dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ. b) wykazu osób,
skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za
świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia
niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5.1 do SIWZ.
Przedmiotowy wykaz osób stanowić będzie jednocześnie załącznik do oferty, która będzie stanowiła Załącznik
nr 1 do umowy.

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Terminy realizacji umowy znajdują się w sekcji II.2.14 odpowiednio dla poszczególnych części.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 08/05/2019
Czas lokalny: 11:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 08/05/2019
Czas lokalny: 11:15
Miejsce:
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ul. Poleczki 33, 02-822 Warszawa, POLSKA.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
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VI.3) Informacje dodatkowe:
Cd. info w sekcji III.2.1: 3. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu
do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument
wskazany w rozdziale IV.2 pkt 2.1) lit. a) SIWZ, składa dokument, o którym mowa w rozdziale IV.3 pkt 1.1)
SIWZ, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym
miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje
się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu
na miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienia rozdziału IV.3 pkt 2 SIWZ zdanie pierwsze stosuje się. 4.
Jeżeli treść informacji przekazanych przez Wykonawcę w jednolitym europejskim dokumencie zamówienia
odpowiada zakresowi informacji, których Zamawiający wymaga poprzez żądanie dokumentów, w szczególności
o których mowa w pkt 2.2), Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od żądania tych dokumentów
od Wykonawcy. W takim przypadku dowodem spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
oraz braku podstaw wykluczenia są odpowiednie informacje przekazane przez Wykonawcę lub odpowiednio
przez podmioty, na których zdolnościach Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy, w
jednolitym europejskim dokumencie zamówienia.
Dokumenty składane przez Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.
1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa w rozdziale:
1) IV.2 pkt 2.1) lit. a) SIWZ – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego
rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w
którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy
informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy,
2) IV.2 pkt 2.1) lit. b), c) i d) SIWZ – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że
zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami
lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
2. Dokumenty, o których mowa w pkt 1.1) oraz 1.2) lit. b), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 1.2) lit. a), powinien być wystawiony
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. 3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się
dokumentów, o których mowa w pkt 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie
Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby,
której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym
albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce
zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienia pkt 2 stosuje się.
Zasady i warunki korzystania przez Wykonawcę ze zdolności technicznych lub zawodowych lub z sytuacji
finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów - znajdują się w Rozdziale IV.4 i IV.5 SIWZ.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
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ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587777
E-mail: uzp@uzo.gov.pl 

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Wykonawcom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść
szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej
określone w dziale VI ustawy.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na
podstawie ustawy.
3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca
się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo
w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.
5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania
w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,
iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
6. Odwołanie wnosi się w terminie:
1) 10 (dziesięciu) dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego
wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15
(piętnastu) dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;
2) 10 (dziesięciu) dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub
zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej – wobec treści ogłoszenia oraz wobec postanowień SIWZ;
3) 10 (dziesięciu) dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było
powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia – wobec czynności innych niż
określone w ppkt 1) i 2) powyżej.
7. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ
Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.
8. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega
zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
01/04/2019

mailto:uzp@uzo.gov.pl

