
 

 

Informacje o ogłoszeniu 
Termin składania ofert 

do dnia 13-10-2017 

Nazwa zamawiającego 
KOLEJE DOLNOŚLĄSKIE SPÓŁKA AKCYJNA 

Numer ogłoszenia 
1057716 

Status ogłoszenia 
Aktualne 

Treść ogłoszenia została zmieniona 
1. Zamawiający zmienia termin składania ofert z dnia 11.10.2017r. godz. 12:00 na dzień 13.10.2017r. 

godz. 12:00 oraz termin otwarcia ofert z dnia 11.10.2017r. godz. 12.30 na dzień 13.10.2017 r. godz. 

12.30. 

2. Zmiana SIWZ: 

W związku ze zmianą terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający zmienia pkt 14.2 i 14.3 SIWZ 

w następujący sposób: 

"14.2. Termin składania ofert upływa dnia 13.10.2017r. o godz. 12:00 

14.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.10.2017r. o godz. 12:30." 

Ponadto w związku z wnioskami Wykonawcy o wyjaśnienie treści SIWZ, Zamawiający załącza 

wyjaśnienia oraz ujednoliconą treść SIWZ z uwzględnieniem zmian w/w terminów. 

3. Powyższe zmiany zostały upublicznione w dniu 10.10.2017 r. 

Miejsce i sposób składania ofert 
1. Miejsce składania ofert: Sekretariat Spółki Koleje Dolnośląskie S.A. z siedzibą w Legnicy, ulica 

Kolejowa 2, 59-220 Legnica. 

2. Termin składania ofert upływa dnia 11.10.2017 r. o godz. 12.00. 

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.10.2017 r. o godz. 12.30. 

4. Szczegóły dotyczące sposobu przygotowania i składania ofert zawarte są w pkt. 14 Instrukcji dla 

Wykonawców (IDW - I Część SIWZ) załączonej do niniejszego ogłoszenia. 

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia 
Tomasz Lewandowski, Marta Ostrowska 

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia 
783807112, 693607076 

Skrócony opis przedmiotu zamówienia 
1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie, organizacja, prowadzenie i promocja dwudniowej 

konferencji w ramach projektu „Poprawa jakości usług regionalnego publicznego transportu 

zbiorowego Województwa Dolnośląskiego realizowana poprzez zakup jedenastu nowych, 

pięcioczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych” w ramach Działania nr 5.2. w Priorytecie nr 5. 

Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. 

Kategoria ogłoszenia 
Usługi 

Podkategoria ogłoszenia 
Usługi inne 

Miejsce realizacji zamówienia 
Województwo: dolnośląskie Powiat: Legnica Miejscowość: Legnica  

Opis przedmiotu zamówienia 

Cel zamówienia 

Celem niniejszego zamówienia jest uzyskanie ofert i wybór Wykonawcy do realizacji usługi, której 

przedmiotem jest przygotowanie, organizacja, prowadzenie i promocja dwudniowej konferencji  

w ramach projektu „Poprawa jakości usług regionalnego publicznego transportu zbiorowego 

Województwa Dolnośląskiego realizowana poprzez zakup jedenastu nowych, pięcioczłonowych 



 

elektrycznych zespołów trakcyjnych” w ramach Działania nr 5.2. w Priorytecie nr 5. Regionalnego 

Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. 

Przedmiot zamówienia 
1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie, organizacja, prowadzenie i promocja dwudniowej 

konferencji w ramach projektu „Poprawa jakości usług regionalnego publicznego transportu 

zbiorowego Województwa Dolnośląskiego realizowana poprzez zakup jedenastu nowych, 

pięcioczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych” w ramach Działania nr 5.2. w Priorytecie nr 

5. Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagania i oczekiwania Zamawiającego zostały 

podane  

w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ – III część SIWZ) oraz we Wzorze Umowy (WU – II część 

SIWZ), które stanowią integralną część SIWZ, która stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia. 

Kod CPV 
79952000-2 

Nazwa kodu CPV 
Usługi w zakresie organizacji imprez 

Dodatkowe przedmioty zamówienia 
Nie dotyczy 

Harmonogram realizacji zamówienia 
Zamówienie zostanie zrealizowane w pełnym zakresie w terminie do 12.12.2017 r.  

Termin przedmiotowej konferencji: 07-08.12.2017 r. 

Załączniki 
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  

Pytania i wyjaśnienia 
 Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 10.10.2017  

 SIWZ_tekst jednolity z dnia 10.10.2017  

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności 
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca 

potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia zgodnie z treścią Załącznika nr 3  

do IDW (I część SIWZ) stanowiącej załącznik do niniejszego ogłoszenia. 

Wiedza i doświadczenie 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy spełniają warunki dotyczące 

posiadania wiedzy i doświadczenia, tj. wykażą, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie –

zorganizowali i przeprowadzili co najmniej jedną dwudniową konferencję o tematyce związanej  

z transportem kolejowym, dla co najmniej 150 uczestników, o wartości minimum 200 000 zł brutto 

każda usługa, w trakcie, której Wykonawca odpowiadał m.in. za: aranżację miejsca organizacji 

konferencji, zapewnienie wyżywienia oraz noclegów dla uczestników konferencji, zaproszenie 

prelegentów. 

Potencjał techniczny 
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca 

potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia zgodnie z treścią Załącznika nr 3  

do IDW (I część SIWZ) stanowiącej załącznik do niniejszego ogłoszenia. 

Osoby zdolne do wykonania zamówienia 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy spełniają warunki dotyczące 

dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.  

1. dysponują lub będą dysponować podczas realizacji zamówienia, co najmniej jedną osobą 

prowadzącą/moderatorem posiadającą/ym, doświadczenie w prowadzeniu co najmniej jednej 

konferencji, dla co najmniej 150 uczestników, o tematyce związanej z transportem kolejowym.  

Wskazany prowadzący/moderator musi uczestniczyć w realizacji zamówienia. 

2. dysponują lub będą dysponować podczas realizacji zamówienia, co najmniej sześcioma 

prelegentami posiadającymi doświadczenie w wystąpieniach na co najmniej jednej konferencji, dla co 

najmniej 150 uczestników, o tematyce związanej z transportem kolejowym. Wskazani prelegenci 

muszą uczestniczyć w realizacji zamówienia. 

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/file/download/370143
https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/file/download/370145
https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/file/download/370144


 

Sytuacja ekonomiczna i finansowa 
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca 

potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia zgodnie z treścią Załącznika nr 3  

do IDW (I część SIWZ) stanowiącej załącznik do niniejszego ogłoszenia. 

Dodatkowe warunki 
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania 

na podstawie §15 ust.1 i ust. 2 Regulaminu udzielania zamówień w Spółce Koleje Dolnośląskie S.A., 

dla których Spółka nie jest zobowiązana stosować przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych.  

Ocena spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana  

w oparciu o dokumenty wymienione w pkt. 9 IDW (I część SIWZ) stanowiącej załącznik do 

niniejszego ogłoszenia. Ocena będzie dokonywana na zasadzie spełnia/nie spełnia. 

Warunki zmiany umowy 
Warunki zmiany umowy określone zostały w § 14 Wzoru Umowy (II część SIWZ) stanowiąca 

załącznik do niniejszego ogłoszenia. 

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy 
1. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający 

żąda następujących dokumentów: 

1.1. Oświadczenia Wykonawcy (w oryginale) zgodnie z treścią Załącznika Nr 3, potwierdzające 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych w SIWZ (IDW). W przypadku 

wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa co najmniej 

jeden z Wykonawców. 

1.2. W celu wykazania spełnienia warunku, o którym mowa w pkt. 8.1.2. IDW (I część SIWZ) 

Zamawiający żąda wykazu należycie zorganizowanych i przeprowadzonych konferencji w okresie 

ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 

jest krótszy – w tym okresie, obejmującego zorganizowanie i przeprowadzenie co najmniej jednej 

dwudniowej konferencji o tematyce związanej z transportem kolejowym, dla co najmniej 150 

uczestników, o wartości minimum 200 000 zł brutto każda usługa, w trakcie której Wykonawca 

odpowiadał m.in. za: aranżację miejsca organizacji konferencji, zapewnienie wyżywienia oraz 

noclegów dla uczestników konferencji, zaproszenie prelegentów – (wykaz konferencji stanowi 

Załącznik nr 5 do IDW) wraz z załączeniem dowodów (poświadczeń) potwierdzających, że zostały 

zorganizowane i przeprowadzone należycie.  

Wykaz konferencji należy złożyć zgodnie z treścią Załącznika nr 5 do IDW. 

1.3. W celu wykazania spełnienia warunku, o którym mowa w pkt. 8.1.3. IDW (I część SIWZ) 

Zamawiający żąda wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, zgodnie  

z § 4 ust. 1 pkt. 11) Wzoru umowy (II część SIWZ), wraz z informacją na temat ich doświadczenia  

w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres ten jest krótszy,  

w tym okresie oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz osób należy 

złożyć zgodnie z treścią Załącznika nr 6. 

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w 

okolicznościach, o których mowa w § 15 ust. 1 i ust. 2 Regulaminu udzielania zamówień w Spółce 

Koleje Dolnośląskie S.A., dla których Spółka nie jest zobowiązana stosować przepisów ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający żąda: 

2.1. Oświadczenia Wykonawcy (w oryginale) w trybie § 15 ust. 1 i ust. 2 Regulaminu , o którym 

mowa powyżej zgodnie z treścią Załącznika Nr 4 do IDW (I część SIWZ). W przypadku 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenie składa 

każdy z Wykonawców. 

2.2. Listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/oświadczenia o tym, że Wykonawca 

nie należy do grupy kapitałowej zgodnie z treścią Załącznika Nr 7 do IDW (I część SIWZ) .W 

przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się  

o udzielenie zamówienia Listę/Oświadczenie składa każdy z Wykonawców. 

2.3. Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej, 

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 



 

Zamówienia uzupełniające 
Nie dotyczy 

Ocena oferty 

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji 
1. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem 

znaczenia tych kryteriów oraz oceny ofert. 

1.1. Kryteria oceny ofert: 

1.1.1. Cena oferty – znaczenie 50%, 

1.1.2. Propozycja scenariusza konferencji uwzględniająca wszystkie działania, o których mowa  

w III części SIWZ OPZ – znaczenie 20%, 

1.1.3. Deklarowana liczba prelegentów (III część SIWZ - OPZ pkt. 3.8.) – znaczenie 30% 

 

2.1. Przydzielanie punktów za cenę (KC) – treść Załącznika Nr 1 do IDW: 

2.1.1. Oferta o najniższej cenie otrzyma najwyższą liczbę punktów, tj. 50 punktów;  

2.1.2. Pozostałym ofertom punkty za cenę zostaną przydzielone na podstawie obliczenia udziału 

procentowego najniższej ceny w stosunku do ceny danej oferty wg wzoru: 

 

                                                       najniższa cena spośród ocenianych ofert [zł]  

liczba punktów za cenę (KC) = ------------------------------------------------------------ x 50 

                                                                          cena oferty badanej[zł]  

 

3.1. Przydzielanie punktów za propozycję scenariusza(KS) uwzględniającą wszystkie działania,  

o których mowa w III części SIWZ OPZ: 

3.1.1. Maksymalna ilość punktów do uzyskania w ramach kryterium wynosi 20 punktów.  

Zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia (pkt. 1.4.) Wykonawca zobowiązany jest do 

przygotowania na etapie realizacji umowy szczegółowego scenariusza konferencji. Wykonawcy, który 

przedłoży wraz z ofertą propozycję scenariusza uwzględniającego wszystkie działania, o których 

mowa w III części SIWZ – OPZ, Zamawiający przyzna 20 pkt. Wykonawca, który nie przedłoży  

wraz z ofertą propozycji scenariusza lub przedłożona propozycja scenariusza nie będzie uwzględniała 

wszystkich działań przewidzianych przez Zamawiającego, otrzyma 0 pkt.  

Zgodnie z powyższym Zamawiający przyzna ofercie badanej w tym kryterium punkty: 

• za przedłożenie wraz z ofertą propozycji scenariusza – 20 pkt.  

• brak propozycji scenariusza lub propozycja scenariusza nieuwzględniająca wszystkich działań,  

o których mowa powyżej – 0 pkt.  

 

4.1. Przydzielanie punktów za deklarowaną liczbę prelegentów (KP)- treść Załącznika Nr 2 do IDW: 

4.1.1. Maksymalna ilość punktów do uzyskania w ramach kryterium wynosi 30 punktów. Zgodnie  

z Opisem przedmiotu zamówienia (pkt. 3.8.) Wykonawca zobowiązany jest do zaproszenia do udziału  

w konferencji minimum sześciu prelegentów. W ramach kryterium ocenie podlegać będzie 

zadeklarowanie udziału prelegentów powyżej wymaganego minimum tj. 6 prelegentów i nie więcej 

niż 10 prelegentów. Wykonawcy, który zadeklaruje udział sześciu prelegentów (wymagane przez 

Zamawiającego minimum) zostanie przyznane 0 pkt. Wykonawcy, który zadeklaruje udział więcej  

niż 6 prelegentów zostaną przyznane punkty zgodnie z poniższym: 

- zadeklarowanie od 7 do 8 prelegentów - 15 pkt. 

- zadeklarowanie od 9 do 10 prelegentów – 30 pkt. 

 

5.1. Łączna liczba punktów przyznana badanej ofercie zostanie obliczona z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku w następujący sposób: 

 

Pbad = KC + KS + KP 

gdzie: 

Pbad – łączna ilość punktów przyznana badanej ofercie 

KC – punkty przyznane badanej ofercie w kryterium „Cena”, 

KS – punkty przyznane badanej ofercie w kryterium „Propozycja scenariusza konferencji”, 

Kp – punkty przyznane badanej ofercie w kryterium „Deklarowana liczba prelegentów”. 



 

 

6.1. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę z najkorzystniejszym bilansem punktów  

z uwzględnieniem powyższych kryteriów. 

Zamawiający (beneficjent) 

Nazwa 
KOLEJE DOLNOŚLĄSKIE SPÓŁKA AKCYJNA 

Adres 
Kolejowa 2 

59-220 Legnica 

dolnośląskie , Legnica 

Numer telefonu 
768506511 

Fax 
768553302 

NIP 
6912402576 

Tytuł projektu 
Poprawa jakości usług regionalnego publicznego transportu zbiorowego Województwa 

Dolnośląskiego realizowana poprzez zakup jedenastu nowych, pięcioczłonowych elektrycznych 

zespołów trakcyjnych 

Numer projektu 
RPDS.05.02.01-02-0001/16-00 

 

 

Opublikowane w dniu 10.10.2017 r. 


