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Usługi społeczne i inne szczególne usługi – zamówienia publiczne

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Oficjalna nazwa: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Adres pocztowy: Al. Jana Pawła II 70
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 00-175
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Klara Anuszewska, Iwona Wojno
E-mail: delegowane.przetargi@arimr.gov.pl 
Adresy internetowe:
Główny adres: www.arimr.gov.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie 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 na adres podany powyżej

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-WPO.69097.3.2020

II.1.2) Główny kod CPV
80300000 Usługi szkolnictwa wyższego

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:

mailto:delegowane.przetargi@arimr.gov.pl
www.arimr.gov.pl
https://platformazakupowa.pl/pn/arimr
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Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa organizacja i przeprowadzenie bezpłatnych studiów 
podyplomowych pod nazwą „Przetwórstwo rolno-spożywcze w gospodarstwie rolnym” dla 200 (słownie: dwustu) 
doradców rolniczych.
Zamówienie podzielone jest na 4 części.

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:
Studia podyplomowe - makroregion składający się z województw: małopolskiego, podkarpackiego, śląskiego i 
świętokrzyskiego;
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
80400000 Usługi edukacji osób dorosłych oraz inne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa organizacja i przeprowadzenie bezpłatnych studiów 
podyplomowych pod nazwą „Przetwórstwo rolno-spożywcze w gospodarstwie rolnym” dla 60 doradców, 
w tym 57 doradców zatrudnionych w publicznych podmiotach doradczych, mających siedzibę na terenie 
makroregionu, składającego się z województw: małopolskiego, podkarpackiego, śląskiego i świętokrzyskiego.

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej
Koniec: 31/03/2022

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
PROW 2014–2020 poddziałanie 2.3 „Wsparcie na szkolenie doradców”

II.2.14) Informacje dodatkowe
Celem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie bezpłatnych studiów podyplomowych trwających 
2 semestry, prowadzonych w systemie niestacjonarnym, dla doradców rolniczych, które powinny zakończyć 
się najpóźniej do końca marca 2022 roku (tj. zakończenie realizacji operacji i złożenie wniosku o płatność 
końcową). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Studia podyplomowe - makroregion składający się z województw: mazowieckiego, lubelskiego, łódzkiego;
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
80400000 Usługi edukacji osób dorosłych oraz inne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
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Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa organizacja i przeprowadzenie bezpłatnych studiów 
podyplomowych pod nazwą „Przetwórstwo rolno-spożywcze w gospodarstwie rolnym” dla 55 doradców, 
w tym 54 doradców zatrudnionych w publicznych podmiotach doradczych, mających siedzibę na terenie 
makroregionu, składającego się z województw: mazowieckiego, lubelskiego, łódzkiego.

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej
Koniec: 31/03/2022

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
PROW 2014–2020 poddziałanie 2.3 „Wsparcie na szkolenie doradców”

II.2.14) Informacje dodatkowe
Celem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie bezpłatnych studiów podyplomowych trwających 
2 semestry, prowadzonych w systemie niestacjonarnym, dla doradców rolniczych, które powinny zakończyć 
się najpóźniej do końca marca 2022 roku (tj. zakończenie realizacji operacji i złożenie wniosku o płatność 
końcową). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Studia podyplomowe - makroregion składający się z województw: kujawsko-pomorskiego, warmińsko-
mazurskiego, podlaskiego, pomorskiego, zachodniopomorskiego;
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
80400000 Usługi edukacji osób dorosłych oraz inne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa organizacja i przeprowadzenie bezpłatnych studiów 
podyplomowych pod nazwą „Przetwórstwo rolno-spożywcze w gospodarstwie rolnym” dla 40 doradców, 
w tym 33 doradców zatrudnionych w publicznych podmiotach doradczych, mających siedzibę na terenie 
makroregionu, składającego się z województw: kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, 
pomorskiego, zachodniopomorskiego.

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej
Koniec: 31/03/2022

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
PROW 2014–2020 poddziałanie 2.3 „Wsparcie na szkolenie doradców”

II.2.14) Informacje dodatkowe
Celem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie bezpłatnych studiów podyplomowych trwających 
2 semestry, prowadzonych w systemie niestacjonarnym, dla doradców rolniczych, które powinny zakończyć 
się najpóźniej do końca marca 2022 roku (tj. zakończenie realizacji operacji i złożenie wniosku o płatność 
końcową). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2) Opis
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II.2.1) Nazwa:
Studia podyplomowe - makroregion składający się z województw: wielkopolskiego, lubuskiego, opolskiego i 
dolnośląskiego.
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
80400000 Usługi edukacji osób dorosłych oraz inne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa organizacja i przeprowadzenie bezpłatnych studiów 
podyplomowych pod nazwą „Przetwórstwo rolno-spożywcze w gospodarstwie rolnym” dla 45 doradców, 
w tym 36 doradców zatrudnionych w publicznych podmiotach doradczych, mających siedzibę na terenie 
makroregionu, składającego się z województw: wielkopolskiego, lubuskiego, opolskiego i dolnośląskiego.

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej
Koniec: 31/03/2022

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
PROW 2014–2020 poddziałanie 2.3 „Wsparcie na szkolenie doradców”

II.2.14) Informacje dodatkowe
Celem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie bezpłatnych studiów podyplomowych trwających 
2 semestry, prowadzonych w systemie niestacjonarnym, dla doradców rolniczych, które powinny zakończyć 
się najpóźniej do końca marca 2022 roku (tj. zakończenie realizacji operacji i złożenie wniosku o płatność 
końcową). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.

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

III.1.4) Obiektywne zasady i kryteria udziału
Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 35 ust. 5 oraz ust. 6 rozporządzenia delegowanego Komisji 
(UE) nr 640/2014 z dnia 11 marca 2014 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli oraz warunków odmowy 
lub wycofania płatności oraz do kar administracyjnych mających zastosowanie do płatności bezpośrednich, 
wsparcia rozwoju obszarów wiejskich oraz zasady wzajemnej zgodności (Dz.U. UE L 181 z 20.6.2014, str. 48, 
ze zm.).
2) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 
ustawy.
3) Spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie:
3.1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej;
3.2) zdolności zawodowej i technicznej.
Szczegółowy opis warunków udziału w postępowaniu znajdują się w rozdziale III SIWZ.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia
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III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu
Odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu w zakresie kompetencji lub 
uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a) posiada uprawnienia do prowadzenia studiów podyplomowych zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. 
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.) [Wykonawca musi być uczelnią wyższą, 
instytutem naukowym PAN lub instytutem badawczym, uprawnionym do prowadzenia studiów podyplomowych];
b) posiada numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, 
ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu w zakresie zdolności zawodowej i 
technicznej, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a) Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału we wskazanym zakresie, jeżeli Wykonawca 
wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, usługę polegającą na realizacji, tj. zorganizowaniu i 
przeprowadzeniu, co najmniej 1 (jednej) edycji studiów podyplomowych z zakresu nauk rolniczych (przez termin 
„edycja studiów podyplomowych” Zamawiający rozumie minimum dwusemestralne studia podyplomowe na 
danym kierunku studiów).

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Cd. informacji z sekcji III.2.1:
b) Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu we wskazanym zakresie, 
jeżeli Wykonawca dysponuje i skieruje do realizacji danej części zamówienia co najmniej dwóch wykładowców 
dydaktycznych, z których każdy posiada łącznie:
— wykształcenie wyższe magisterskie,
— minimum 3 lata pracy w charakterze nauczyciela akademickiego, w dziedzinie objętej tematyką studiów 
podyplomowych lub minimum 3 lata prowadzenia działalności naukowej, w dziedzinie objętej tematyką studiów 
podyplomowych.
Szczegółowe informacje znajdują się w SIWZ, w rozdz. III.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania 
zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Forma procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej

IV.1.10) Określenie krajowych przepisów mających zastosowanie do procedury:

IV.1.11) Podstawowe cechy postępowania o udzielenie:
Postępowanie prowadzone jest z zastosowaniem przepisów dotyczących zamówień na usługi społeczne (dział 
III, rozdział 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze 
zm.).

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
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IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału / Termin wyrażenia zainteresowania 
udziałem
Data: 16/11/2020
Czas lokalny: 11:00

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

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
1. Zamawiający nie żąda od Wykonawcy, z którym zostanie podpisana umowa, wniesienia zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.)
Uwaga.
2. Zamawiający informuje, że zgodnie z § 10 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 
dnia 21 marca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania pomocy finansowej w ramach 
poddziałania „Wsparcie dla szkolenia doradców” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014–2020 oraz warunków i trybu jej wypłaty (Dz.U. z 2019 poz. 867), żąda od Wykonawcy (nie dotyczy 
jednostek sektora finansów publicznych), którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza w danej części 
zamówienia, z którym zostanie podpisana umowa, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania przez 
beneficjenta (Wykonawcę) zobowiązań określonych w umowie.
3. Forma oraz zasady wniesienie i zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania przez Beneficjenta 
(Wykonawcę) zobowiązań określonych w umowie określone zostały we wzorze umowy, który stanowi załącznik 
nr 7 do niniejszej SIWZ. W okresie trwania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii zabezpieczenie 
należytego wykonania przez Beneficjenta zobowiązań określonych w umowie składa się nie później niż przed 
wypłatą pomocy.
Informacje dotyczące umowy w sprawie zamówienia publicznego.
1. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju 
obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U. z 2020 r. poz. 217, 300 i 
695) do zapisów umowy, która zostanie zawarta w wyniku przeprowadzenia niniejszego postępowania nie mają 
zastosowania przepisy dotyczące umów w sprawach zamówień publicznych, z tym że umowę o przyznaniu 
pomocy w ramach tego działania zawiera się zgodnie z art. 94 i art. 183 ustawy.
2. Zawarcie umowy dla każdej z części zamówienia nastąpi wg wzoru Zamawiającego, stanowiącego załącznik 
nr 7 do SIWZ.
3. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom.
4. Przyjęcie niniejszych postanowień umowy stanowi jeden z istotnych warunków przyjęcia oferty.
5. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 
której dokonano wyboru Wykonawcy. Warunki zmian zostały opisane przez Zamawiającego we wzorze umowy 
wraz załącznikami, stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
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Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587777
Adres internetowy: www.uzp.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
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587777
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
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