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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:415690-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Lublin: Usługi szkoleniowe
2019/S 170-415690

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
Lublin
20-950
Polska
Osoba do kontaktów: Małgorzata Madyjewska
Tel.:  +48 814454159
E-mail: dzp@kul.pl 
Faks:  +48 814454163
Kod NUTS: PL814
Adresy internetowe:
Główny adres: www.kul.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://bip.kul.lublin.pl/16027.html
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Kościelna szkoła wyższa o pełnych prawach publicznych szkół wyższych

I.5) Główny przedmiot działalności
Edukacja

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

II.1.1) Nazwa:
Usługa polegająca na opracowaniu programu szkolenia, materiałów szkoleniowych oraz przygotowania i
przeprowadzenia szkoleń z metod i narzędzi niezbędnych do skutecznej komunikacji ...
Numer referencyjny: AZP-240/PN-p221/023/2019

II.1.2) Główny kod CPV
80500000

mailto:dzp@kul.pl
www.kul.pl
http://bip.kul.lublin.pl/16027.html
https://miniportal.uzp.gov.pl
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II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu programu szkolenia, materiałów
szkoleniowych oraz przygotowania i przeprowadzenia szkoleń z metod i narzędzi niezbędnych do skutecznej
komunikacji ze stronami sporów sądowych w ramach realizacji projektu „Efektywna komunikacja między
stronami sporów sądowych” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego. Usługa obejmuje szkolenia z metod i narzędzi niezbędnych do skutecznej komunikacji
ze stronami sporu sądowego w maksymalnym wymiarze 1 344 godzin szkoleniowych tj. maksymalnie 84
szkolenia po 16 godzin każde (w ramach 3-dniowego szkolenia) (pierwszy dzień szkoleniowy 4 h + drugi dzień
szkoleniowy 8 h + trzeci dzień szkoleniowy 4 h). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w
Załączniku nr 1 do SIWZ.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
80521000
80000000
80430000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL814
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Lublin

II.2.4) Opis zamówienia:
1.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku nr 1 do SIWZ.
2.Pełna nazwa postępowania: Usługa polegająca na opracowaniu programu szkolenia, materiałów
szkoleniowych oraz przygotowania i przeprowadzenia szkoleń z metod i narzędzi niezbędnych do skutecznej
komunikacji ze stronami sporów sądowych w ramach realizacji projektu „Efektywna komunikacja między
stronami sporów sądowych” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego.
3.Usługa obejmuje szkolenia z metod i narzędzi niezbędnych do skutecznej komunikacji ze stronami sporu
sądowego w maksymalnym wymiarze 1 344 godzin szkoleniowych tj. maksymalnie 84 szkolenia po 16 godzin
każde (w ramach 3-dniowego szkolenia) (pierwszy dzień szkoleniowy 4 h + drugi dzień szkoleniowy 8 h + trzeci
dzień szkoleniowy 4 h).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie osoby skierowanej przez Wykonawcę do sporządzenia programu
szkolenia oraz materiałów szkoleniowych / Waga: 10,00
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie osoby skierowanej przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu
zamówienia (przeprowadzenie szkoleń) TRENER 1 / Waga: 10,00
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie osoby skierowanej przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu
zamówienia (przeprowadzenie szkoleń) TRENER 2 / Waga: 10,00
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Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie osoby skierowanej przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu
zamówienia (przeprowadzenie szkoleń) TRENER 3 / Waga: 10,00
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie osoby skierowanej przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu
zamówienia (przeprowadzenie szkoleń) TRENER 4 / Waga: 10,00
Cena - Waga: 50,00

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/07/2020
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:
POWR.02.17.00-00-0031/18-00 Projekt pn. „Efektywna komunikacja między stronami sporów sądowych"
realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 wspófinansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku
pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości.

II.2.14) Informacje dodatkowe
1.Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść, przed upływem terminu składania ofert,
wadium w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy 00/100 zł).

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

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. O udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp mogą ubiegać
się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu: o udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie
podlegają wykluczeniu w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
Dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy, na podstawie okoliczności o których mowa w art.
24 ust. 5 pkt 1) oraz pkt 8) ustawy Pzp.
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych
przepisów. Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.
a) zdolności technicznych lub zawodowych: Zamawiający określa minimalne warunki dotyczące dysponowania
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
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Wykonawca winien wykazać, że dysponuje odpowiednim pod względem kwalifikacyjnym potencjałem
kadrowym, zdolnym do realizacji zamówienia, w tym co najmniej:
1) jedną osobą, która przygotuje program szkolenia oraz materiały szkoleniowe, posiadającą:
a)wykształcenie wyższe - co najmniej wyższe magisterskie lub równorzędne;
b)doświadczenie obejmujące przygotowanie min. 2 programów i materiałów szkoleniowych niezbędnych
do przeprowadzenia zajęć dydaktycznych/edukacyjnych/szkoleniowych z tematyki dotyczącej komunikacji
interpersonalnej dla przedstawicieli zawodów prawniczych, m.in. sędziów, asesorów, referendarzy etc.
2) czterema osobami, pełniącymi funkcję trenerów, które posiadają:
a)wykształcenie wyższe - co najmniej wyższe magisterskie lub równorzędne;
b)min. 3-letnie doświadczenie zawodowe obejmujące realizację usług polegających na przeprowadzaniu
zajęć dydaktycznych/edukacyjnych/szkoleniowych z tematyki dotyczącej komunikacji interpersonalnej dla
przedstawicieli zawodów prawniczych, m.in. sędziów, asesorów, referendarzy etc.
Zamawiający wymaga dysponowania przez Wykonawcę co najmniej czterema osobami, pełniącymi funkcję
trenerów, ponieważ istnieje możliwość, że grupy szkoleniowe będą realizowały zajęcia równolegle/w tym
samym terminie. Sytuacja ta jest uzasadniona ilością grup do przeszkolenia i ograniczonym czasem na
realizację projektu.
Doświadczenia poszczególnych osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji usługi stanowią kryteria
oceny ofert.
Zamawiający dopuszcza skierowanie przez Wykonawcę do sporządzenia programu szkolenia oraz materiałów
szkoleniowych osoby, która będzie pełniła funkcję trenera.
Podstawą oceny spełniania przez Wykonawcę w. w. warunków udziału w postępowaniu będzie złożony wraz z
ofertą Załącznik pn. Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Wszelkie informacje dotyczące treści umowy związane z realizacją zamówienia publicznego i warunki, na jakich
Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, zostały zawarte
we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ.

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) 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: nie

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
Data: 02/10/2019
Czas lokalny: 10:00

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: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 02/10/2019
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II; Al. Racławickie 14, 20- 950 Lublin;
Dział Zamówień Publicznych, Collegium Jana Pawła II, pokój nr C-223.

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

VI.3) Informacje dodatkowe:
W przedmiotowym postępowaniu zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp Zamawiający zastosuje procedurę
odwróconą, zgodnie z którą najpierw dokona oceny ofert a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta
została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu na podst. art. 24 ust 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp oraz spełnia warunki
udziału w post. o których mowa w Rozdz. V SIWZ Wykonawca składa aktualne na dzień składania ofert
oświadczenie w formie JEDZ. Dokumenty składane przez Wykonawcę w celu potwierdzenia braku podstaw do
wykluczenia z post. o udzielenie zamówienia publicznego: odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji
i informacji o działalności gospodarczej, informacja z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 13,14 i 21
ustawy Pzp, zaświadczenie właściwego naczelnika US potwierdzające niezaleganie z opłacaniem podatków
lub inny dokument potwierdzający zawarte porozumienie w sprawie spłat lub uzyskanie zwolnienia, odroczenia
lub rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
zaświadczenie lub inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS o niezaleganiu
z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne lub zawarł porozumienie, zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu (w przypadku spółek cywilnych zaświadczenie z US oraz z ZUS lub KRUS Wykonawca skalda zarówno
na spółkę jak i na każdego ze wspólników), oświadczenia Wykonawcy zgodnie z wzorami zał. nr 6,7, i 8 do
SIWZ. Wykonawca zagraniczny (mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP), zamiast
dokumentów wskazanych w Rozdziale VII ust. 2 pkt 1) ppkt a), c) i d) SIWZ, składa dokumenty wystawione w
kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie zalega z opłacaniem podatków,
opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł stosowne porozumienie lub uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
Zamiast dokumentu, o którym mowa w Rozdz. VII ust 2 pkt 1) ppkt b SIWZ, składa informację lub inny
równoważny dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 13,14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w
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którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się
dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym 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 lub
miejsce zamieszkania tej osoby.
W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o których
mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca składa oświadczenie o przynależności lub braku przynależności
do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.
Okres o którym mowa w sekcji IV.2.6 niniejszego ogłoszenia należy rozumieć jako 60 dni. Zgodnie z art. 85
ust 1 pkt 3 ustawy Pzp Wykonawca będzie związany swoja ofertą przez okres 60 dni. Warunki udziału w post.
zawiera Rozdz. V SIWZ. Podstawy wykluczenia zawiera Rozdz. VI SIWZ. Wykaz oświadczeń i dokumentów
potwierdzających spełnianie warunków udziału i brak podstaw do wykluczenia zawiera Rozdz. VII SIWZ.
Sposób porozumiewania się oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów zawiera Rozdz. VIII SIWZ. Sposób
przygotowania ofert zawiera Rozdz. XI SIWZ.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587800

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz
poniósł
Lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z ze zm.) przysługują środki ochrony prawnej
przewidziane w Dziale VI ustawy Pzp.
2. Środkami ochrony prawnej są odwołanie oraz skarga do sądu.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
www.uzp.gov.pl
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