
Informacje o ogłoszeniu 

Termin składania ofert 

do dnia 11-06-2018 

Numer ogłoszenia 

1114865 

Status ogłoszenia 

Aktualne 

Miejsce i sposób składania ofert 

Siedziba Beneficjenta, w sekretariacie ( I piętro) lub przesłać pocztą polską lub lub 

pocztą elektroniczną. 

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę 

g.kaczynska@mzkskierniewice.pl 

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia 

Anna Staryga, tel./fax 46 833 30 97 

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie 

ogłoszenia 

tel. kom. 665 872 690 

Skrócony opis przedmiotu zamówienia 

PEŁNIENIE FUNKCJI KOORDYNATORA PROJEKTU  
p.n. „PRZYJAZNA KOMUNIKACJA W SKIERNIEWICACH – ZAKUP 

NISKOEMISYJNEGO TABORU Z INTEGRACJĄ SYSTEMÓW 

KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ ORAZ MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY 

TRANSPORTOWEJ” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 

2014-2020, Oś Priorytetowa III Transport, Działanie III.1 Niskoemisyjny Transport 

Miejski , Poddziałanie III.1.2 Niskoemisyjny Transport Miejski. 

Kategoria ogłoszenia 

Usługi 

Podkategoria ogłoszenia 

Usługi inne 



Miejsce realizacji zamówienia 

Województwo: łódzkie Powiat: Skierniewice Miejscowość: Skierniewice 

Opis przedmiotu zamówienia 

Cel zamówienia 

Koordynator projektu to osoba odpowiedzialna za koordynację oraz płynną 

realizację całości Projektu. 

Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest usługa pełnienia obowiązków koordynatora Projektu 

nrRPLD.03.01.02-10-0003/17-00 realizowanego przez Beneficjenta - Miejski 

Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Skierniewicach. 

Kod CPV 

79421000-1 

Nazwa kodu CPV 

Usługi zarządzania projektem inne niż w zakresie robot budowlanych 

Harmonogram realizacji zamówienia 

Termin wykonania usługi – od podpisania umowy do 30.12.2019r. 

Załączniki 

 Ogłoszenie o konkursie 

Pytania i wyjaśnienia 

Brak pytań i wyjaśnień 

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub 

czynności 

W konkursie mogą uczestniczyć Wykonawcy, którzy spełniają wymagania 

konieczne:  
Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie wg Załącznika Nr 2. 

Wiedza i doświadczenie 

1) Wymagane doświadczenie w realizacji projektów finansowanych ze źródeł 

unijnych i krajowych – minimum 1 projekt.  
3) Wymagane doświadczenie zawodowe zawodowego tj. praktyki w kierowaniu 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/file/download/785409


zespołem ludzkim (pełnienie funkcji kierownika, koordynatora, dyrektora; okres 1 

roku rozumiany jest jako pełne 12 m-cy): min. 2 letnie. 

Potencjał techniczny 

Wykonawca posiada: 

1) uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności tj. - 

wymagane wykształcenie wyższe, 
2) pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw 

publicznych, 

5) znajomość obsługi komputera (Word, Excel, PowerPoint, Internet). 

Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub 

czynności tj. - wymagane wykształcenie wyższe. 

Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Wykonawca jest w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie 

przedmiotu zamówienia. 

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy 

Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTOWY  
Załącznik Nr 2 Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w 

postępowaniu  
Załącznik Nr 3 Oświadczenie Wykonawcy o braku wykluczenia 

Ocena oferty 

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji 

Ocena złożonych ofert uwzględniająca następujące kryteria:  

1) „Cena oferty” – 60 pkt  

2) „Doświadczenie zawodowe” - 30 pkt  

3) „Doświadczenie przy projektach” – 10 pkt Cena oferty max 60 pkt  
W kryterium tym oferta z najniższą ceną otrzymuje 60 punktów, każda następna 

oferta będzie przeliczana proporcjonalnie w stosunku do oferty z najniższą ceną,  

wg wzoru Pc = (Cn : Co)x 60  

Pc – ilość punktów za cenę (max 60 punktów)  

Cn – cena najniższa wśród ofert ocenianych w PLN  
Co – cena danego Wykonawcy w PLN  

Doświadczenie w zawodowe max 30 pkt  
Punkty za kryterium zostaną obliczone zgodnie z poniższym kryterium dot. 



doświadczenia zawodowego tj. praktyki w kierowaniu zespołem ludzkim (pełnienie 

funkcji kierownika, koordynatora, dyrektora; okres 1 roku rozumiany jest jako 

pełne 12 m-cy):  
a) min. 2 letnie doświadczenie zawodowe - 0 pkt; 

b) 3 letnie doświadczenie zawodowe – 10 pkt;  

c) 4 letnie doświadczenie zawodowe – 20 pkt;  
d) 5 i więcej letnie doświadczenie zawodowe – 30 pkt.  
Doświadczenie przy projektach unijnych max 10 pkt 
a) min. praca przy realizacji jednego projektu - 0 pkt ,  
b) praca przy realizacji 2 projektów i więcej - 10 pkt 

Wykluczenia 

Warunki do spełnienia dla Wykonawcy dot. braku wykluczenia z postępowania z 

możliwości realizacji zamówienia wyłączony jest Wykonawca który: 
a) powiązany jest osobowo lub kapitałowo z Beneficjentem, 
b) pełni funkcję członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika, 
c) pozostaje w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub 

powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej 

do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli, 

d) nie spełnia warunków udziału w postępowaniu, 
e) nie złożył stosownych oświadczeń wg załączników podanych do niniejszego 

postępowania. 

Zamawiający - Beneficjent 

Nazwa 

MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI SP. Z O.O. W SKIERNIEWICACH 

Adres 

Czerwona 7 

96-100 Skierniewice 

łódzkie , Skierniewice 

NIP 

8361331389 

Tytuł projektu 

PRZYJAZNA KOMUNIKACJA W SKIERNIEWICACH – ZAKUP 

NISKOEMISYJNEGO TABORU Z INTEGRACJĄ SYSTEMÓW 



KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ ORAZ MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY 

TRANSPORTOWEJ 

Numer projektu 

RPLD.03.01.02-10-0003/17-00 

Liczba wyświetleń: 4 
 


