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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:136125-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Lublin: Usługi edukacji osób dorosłych na poziomie akademickim
2020/S 057-136125

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Oficjalna nazwa: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Adres pocztowy: Al. Racławickie 14
Miejscowość: Lublin
Kod NUTS: PL814
Kod pocztowy: 20-950
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Aneta Łukasik-Dolak
E-mail: dzp@kul.pl 
Tel.:  +48 814454159
Faks:  +48 814454163
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: https://bip.kul.lublin.pl/zamowienia-publiczne,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 przeprowadzeniu szkoleń w zakresie kompetencji językowych – język polski dla
studentów zagranicznych KUL w ramach realizacji projektu „Welcome to KUL wzmacnianie kompetencji w re...
Numer referencyjny: AZP-240/US-pw 750/05/2020

II.1.2) Główny kod CPV
80430000

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

II.1.4) Krótki opis:
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.
24 ust. 1 pkt 12–23, art. 24 ust. 5 pkt 1, art. 24 ust. 5 pkt 4 oraz art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp oraz spełniają
warunki udziału w postępowaniu określone w §5 SIWZ. Podstawy wykluczenia zawiera § 6 SIWZ. Wykaz
oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału i brak podstaw do wykluczenia
zawiera § 7 SIWZ. Sposób porozumiewania się oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów zawiera § 8
SIWZ. Sposób przygotowania ofert zawiera § 11 SIWZ. Tryb oceny ofert zawiera § 12 SIWZ. Sposób obliczenia
ceny zawiera § 14 SIWZ. 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 swoją ofertą przez okres 60 dni.

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

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL814
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zajęcia będą odbywać się w budynkach KUL, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, w salach udostępnionych
Wykonawcy nieodpłatnie.

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu szkoleń w zakresie kompetencji
językowych – język polski dla studentów zagranicznych KUL w ramach realizacji projektu „Welcome to KUL
wzmacnianie kompetencji w relacjach międzynarodowych na Uniwersytecie” dofinansowanego z Funduszy
Europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagań Zamawiającego został zawarty w Załączniku nr 1
do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie trenera skierowanego do prowadzenia zajęć z zakresu kompetencji
językowych – język polski dla studentów zagranicznych (trener 1) / Waga: 15
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie trenera skierowanego do prowadzenia zajęć z zakresu kompetencji
językowych – język polski dla studentów zagranicznych (trener 2) / Waga: 15
Kryterium jakości - Nazwa: Kwalifikacje trenera skierowanego do prowadzenia zajęć z zakresu kompetencji
językowych – język polski dla studentów zagranicznych (trener 1) / Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: Kwalifikacje trenera skierowanego do prowadzenia zajęć z zakresu kompetencji
językowych – język polski dla studentów zagranicznych (trener 2) / Waga: 5
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 31 500.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
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Koniec: 30/06/2020
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:
Program jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu
operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. Podniesienie kompetencji kadry
akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy – Welcome to Poland realizowany w
ramach Działania określonego we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.03.03.00-00-PN14/18.

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia wynosi: od dnia podpisania umowy do dnia 30 czerwca 2020 r.
2. Harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia zostanie ustalony przez Zamawiającego z Wykonawcą
bezpośrednio po zawarciu umowy o zamówienie publiczne.
3. Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienia na usługi społeczne, tj. art. 138n pkt 1 w zw. z art. 138g
ust.1 pkt 1 ustawy Pzp.

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:
Zamawiający określa następujące warunki:
— posiadania doświadczenia.
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał co najmniej 1 usługę
polegającą na przeprowadzeniu min. 36 godzin szkolenia ze studentami zagranicznymi w zakresie nauki języka
polskiego jako języka obcego,
— dysponowania osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje odpowiednim pod względem kwalifikacyjnym
potencjałem kadrowym, zdolnym do realizacji zamówienia, tj. dwoma osobami pełniącymi funkcję trenerów
prowadzących zajęcia z zakresu kompetencji językowych- język polski dla studentów zagranicznych, z których
każdy posiada co najmniej:
a) wykształcenie wyższe;
b) min. 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, w tym min. 60 godzinne doświadczenie w prowadzeniu
zajęć dydaktycznych/edukacyjnych/szkoleniowych z zakresu nauczania języka polskiego jako obcego.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Wraz z ofertą Wykonawca powinien złożyć dowody określające, czy usługi wskazane w formularzu Oferta
Wykonawcy, zostały wykonane należycie, w szczególności informacje o tym czy usługa została wykonana
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zgodnie z przepisami prawa i prawidłowo ukończona. Doświadczenia poszczególnych osób skierowanych przez
Wykonawcę do realizacji usługi stanowią kryteria oceny ofert. Informacje na temat dysponowania osobami
zdolnymi do realizacji przedmiotu zamówienia, należy przedstawić w formularzu „Wykaz osób skierowanych do
realizacji zamówienia”. Podstawą oceny spełniania przez Wykonawcę w. w. warunku udziału w postępowaniu
będzie złożony wraz z ofertą Załącznik nr 5 pn. „Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia”. Brak
wskazania osób (imię i nazwisko) skierowanych do realizacji zamówienia będzie skutkowało odrzuceniem
oferty. Podanie więcej oraz mniej niż dwóch osób skierowanych do realizacji zamówienia będzie skutkowało
odrzuceniem oferty.

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:
1. Umowa zostanie podpisana zgodnie z wzorem umowy, stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ.
2. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Pzp, w
terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
3. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym
mowa w ust. 2, jeżeli w postępowaniu złożona zostanie tylko jedna oferta.
4. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy, w sposób i na warunkach
opisanych we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ.
5. Po zawarciu umowy, zgodnie z art. 95 ust 2 ustawy Pzp Zamawiający przekaże ogłoszenie o udzieleniu
zamówienia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.

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

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 31/03/2020
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
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Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 31/03/2020
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie
14, 20- 950 Lublin, POLSKA; Dział Zamówień Publicznych i Zakupów, Collegium Jana Pawła II, pokój nr C-223.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
§ 8. zawiera informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz dotyczące
wyjaśnienia treści ogłoszenia/SIWZ oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób
uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami. § 13. zawiera informacje dotyczące miejsca oraz termin
składania i otwarcia ofert. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania.

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:
Wykonawca składa z oferta:
a) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie (będące załącznikiem nr 3 do SIWZ) – wstępne
potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23
oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, art. 24 ust. 5 pkt 4 oraz art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp;
b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, Informacje zawarte w wykazie będą podstawą oceny spełniania
warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z paragrafem 5 SIWZ oraz oceny ofert w kryteriach, o których
mowa w paragrafie 15 SIWZ. Wykaz należy złożyć wraz z ofertą, dokument nie podlega uzupełnieniu – wzór
wykazu osób określony został w Załączniku nr 5 do SIWZ;
c) dowody określające, czy usługi wskazane w formularzu Oferta Wykonawcy, zostały wykonane należycie,
w szczególności informacje o tym czy usługa została wykonana zgodnie z przepisami prawa i prawidłowo
ukończona.
Zamawiający zaleca, aby wraz z ofertą Wykonawca złożył:
1) odpis 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 Pzp. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności dokumentu
w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz
danych, lub ich dostępności w bazie KRS lub CEIDG, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych
oświadczenia lub dokumenty;
2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny
dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym 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;
3) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z
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opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, 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;
Wykonawca zagraniczny (mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej),
zamiast dokumentów wskazanych w § 7 ust. 1 pkt 1 – pkt 3 niniejszej SIWZ, składa następujące dokumenty
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, 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
b) wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert;
c) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: 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. Każdemu 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 Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla postępowań
powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom
wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
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VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/03/2020


