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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 

Nr KD/NBZ/R/42/2015 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie przekraczającego równowartości 
kwoty 30 000 euro,  prowadzonego w oparciu o podstawę prawną art. 4 pkt.8 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. ze zm. Dz. U. z 2013r. poz. 
907) dalej Pzp, o postanowienia Regulaminu udzielania zamówień w Spółce Koleje 
Dolnośląskie S.A., dla których Spółka nie jest zobowiązana stosować przepisów ustawy z dnia 
29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, a także w oparciu  
o Wytyczne programowe Instytucji Zarządzającej RPO WD w zakresie ogólnych zasad 
udzielania zamówień i wyboru wykonawców w transakcjach nie objętych przepisami ustawy 
Prawo zamówień publicznych w projektach realizowanych w ramach Priorytetów 1-9 
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 
2013, na realizację zadania pn.: Audyt zewnętrzny projektu pn. „Poprawa jakości usług 
regionalnego publicznego transportu zbiorowego Województwa Dolnośląskiego realizowana 
poprzez budowę systemu dynamicznej interaktywnej informacji pasażerskiej oraz zakup 
czterech sztuk nowych, dwuczłonowych Spalinowych Zespołów Trakcyjnych”. 
 

Nazwa i adres Zamawiającego: Koleje Dolnośląskie S.A., ul. Kolejowa 2, 59-220 Legnica, 

NIP 691-240-25-76, REGON 020674645 Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we 

Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000298575, 

kapitał zakładowy 52 684 000,00 zł  (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony sześćset 

osiemdziesiąt cztery tysiące złotych)  w całości wpłacony, godziny pracy: pon- pt, godz. 7.30 

– 15.30, tel. + 48 76 850 65 11, fax. + 48 76 855 33 02.    

Określenie trybu zamówienia: przetarg nieograniczony 

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 

zamówienia jest realizacja zadania pn: Audyt zewnętrzny projektu pn. „Poprawa jakości 

usług regionalnego publicznego transportu zbiorowego Województwa Dolnośląskiego 

realizowana poprzez budowę systemu dynamicznej interaktywnej informacji pasażerskiej 

oraz zakup czterech sztuk nowych, dwuczłonowych Spalinowych Zespołów Trakcyjnych”. 

 

Termin wykonania zamówienia: Wymaganym terminem zakończenia realizacji 

przedmiotowego zamówienia – 26.10.2015 r.  

 

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 

spełnienia tych warunków: 

 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy spełniają warunki dotyczące: 
1. Posiadania wykwalifikowanej kadry, doświadczenia w wykonywaniu podobnych robót oraz 

znajdujący się w stabilnej i gwarantującej wykonanie przedmiotowego zamówienia 
sytuacji finansowej i ekonomicznej. 

2.  Zamawiający wymaga, aby ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia 
wykonawcy potwierdzili spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie 
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dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w jeden z poniżej 
opisanych sposobów: 

 
Sposób A: 

■ wymogi określone w ustawie o finansach publicznych 

- dodatkowe wymogi określone przez IZ RPO WD 

Zamawiający wymaga, aby w skład (co najmniej dwuosobowego) zespołu 

przeprowadzającego audyt zewnętrzny projektu wchodziła zawsze co najmniej jedna osoba 

posiadająca uprawnienia audytora wewnętrznego oraz jedna osoba posiadająca uprawnienia 

biegłego rewidenta. Nie dopuszcza się, aby w przypadku dwuosobowego zespołu wchodziły 

wyłącznie dwie osoby posiadające uprawnienia audytorów wewnętrznych lub dwie osoby 

posiadające uprawnienia biegłych rewidentów. 

 
 

Należy uznawać kwalifikacje zawodowe inne niż wymienione w pkt 4-6, o ile są one 

ekwiwalentne I zostały nadane w państwie członkowskim UE, zgodnie z Dyrektywą Rady Nr 

89/48/EEC z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie ogólnego systemu uznawania dyplomów 

szkól wyższych, przyznawanych na zakończenie przynajmniej trzyletniego kształcenia i 

szkolenia zawodowego i Dyrektywą Rady Nr 92/S1/EWG z dnia 18 czerwca 1992 r. w sprawie 
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drugiego ogólnego systemu uznawania kształcenia i szkolenia zawodowego, uzupełniającą 

dyrektywę 89/48/EWG. 

Sposób B: 

- wymogi określone przez IZ RPO WD (podstawowe i dodatkowe) 

Zamawiający wymaga, aby w skład (co najmniej dwuosobowego) zespołu 

przeprowadzającego audyt zewnętrzny projektu wchodziła zawsze co najmniej jedna osoba 

posiadająca uprawnienia audytora wewnętrznego lub biegłego rewidenta (spełniająca 

wymogi określone powyżej w sposobie A) oraz osoba spełniająca poniższe wymogi określone 

w sposobie B. Nie dopuszcza się, aby w przypadku dwuosobowego zespołu wchodziły 

wyłącznie dwie osoby spełniające poniższe wymogi określone w sposobie B. 
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Kryteria oceny ofert, ich znaczenie: Cena – 100% 

Informację na temat wadium: --- 

Miejsce i termin składania ofert: Koleje Dolnośląskie S.A., ul. Kolejowa 2, lok. 5, 59-220 

Legnica, Sekretariat. Termin składania ofert upływa w dniu 20.10.2015 r. roku, o godz. 

10:00 

Termin związania ofertą: 30 dni 

Informację o dialogu technicznym, jeżeli był prowadzony: --- 

 

 

 

Legnica, dnia 16.10.2015r. 


