
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków 

Zamówienia: 

bip.powiat-wieruszowski.pl, 

 

Wieruszów: Wykonywanie funkcji : kierownika projektu, 

specjalisty ds. promocji, specjalisty ds. zamówień publicznych z 

funkcją asystenta projektu i specjalisty ds. finansów w ramach 

projektu pn. Kompleksowy program zmniejszenia 

zachorowalności na choroby związane ze stylem życia na 

obszarze powiatu wieruszowskiego. Program PL 13. Ograniczenie 

społecznych nierówności w zdrowiu. 

Numer ogłoszenia: 25342 - 2015; data zamieszczenia: 04.02.2015 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Wieruszowski , Rynek 1-7, 98-400 Wieruszów, woj. łódzkie, tel. 62 

78 13 370, 62 78 13 386, faks 62 78 31 963. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat-wieruszowski.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonywanie funkcji : kierownika 

projektu, specjalisty ds. promocji, specjalisty ds. zamówień publicznych z funkcją asystenta projektu 

i specjalisty ds. finansów w ramach projektu pn. Kompleksowy program zmniejszenia 

zachorowalności na choroby związane ze stylem życia na obszarze powiatu wieruszowskiego. 

Program PL 13. Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu.. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

http://bip.powiat-wieruszowski.pl,/


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonywanie funkcji : 

kierownika projektu, specjalisty ds. promocji, specjalisty ds. zamówień publicznych z funkcją 

asystenta projektu i specjalisty ds. finansów w ramach projektu pn. Kompleksowy program 

zmniejszenia zachorowalności na choroby związane ze stylem życia na obszarze powiatu 

wieruszowskiego. Program PL 13.Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu. Szczegółowy 

opis zamówienia zawiera załącznik nr 1 do ogłoszenia i Specyfikacja Istotnych Warunków 

Zamówienia.. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.42.10.00-1, 79.34.22.00-5, 79.21.10.00-6. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4. 

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: tak. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.04.2016. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Nie dotyczy 

III.2) ZALICZKI 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 

OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

 III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Część nr 1: Wykonywanie funkcji kierownika projektu pn. Kompleksowy program 

zmniejszenia zachorowalności na choroby związane ze stylem życia na obszarze powiatu 

wieruszowskiego. Program PL 13. Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu. 

Warunek - . Dokumenty i/ lub oświadczenia potwierdzające spełnianie warunku : 

Oświadczenie ( z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp) sporządzone według wzoru stanowiącego 

załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ. Część nr 2: Wykonywanie funkcji specjalisty ds. 

promocji projektu pn. Kompleksowy program zmniejszenia zachorowalności na choroby 

związane ze stylem życia na obszarze powiatu wieruszowskiego. Program PL 

13.Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu. Warunek -. Dokumenty i/ lub 

oświadczenia potwierdzające spełnianie warunku : Oświadczenie ( z art. 22 ust. 1 ustawy 

Pzp) sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ. Część 



nr 3 Wykonywanie funkcji specjalisty ds. zamówień publicznych z funkcją asystenta 

projektu w ramach projektu pn. Kompleksowy program zmniejszenia zachorowalności na 

choroby związane ze stylem życia na obszarze powiatu wieruszowskiego. Program PL 

13. Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu. Warunek -. Dokumenty i/ lub 

oświadczenia potwierdzające spełnianie warunku : Oświadczenie ( z art. 22 ust. 1 ustawy 

Pzp) sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ. Część 

nr 4: Wykonywanie funkcji specjalisty ds. finansów w ramach projektu pn. Kompleksowy 

program zmniejszenia zachorowalności na choroby związane ze stylem życia na 

obszarze powiatu wieruszowskiego. Program PL 13. Ograniczenie społecznych 

nierówności w zdrowiu. Warunek -. Dokumenty i/ lub oświadczenia potwierdzające 

spełnianie warunku : Oświadczenie ( z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp) sporządzone według 

wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. Data wystawienia lub sporządzenia 

dokumentu lub oświadczenia: Przed upływem terminu składnia ofert. 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Część nr 1: Wykonywanie funkcji kierownika projektu pn. Kompleksowy program 

zmniejszenia zachorowalności na choroby związane ze stylem życia na obszarze powiatu 

wieruszowskiego. Program PL 13. Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu. 

Warunek - wiedza i doświadczenie.Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 

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

jest krótszy - w tym okresie, zrealizował co najmniej jedną usługę w zakresie zarządzania 

projektem dofinansowywanym ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego lub 

Unii Europejskiej o wartości usługi co najmniej 20.000,00 zł brutto.Dokumenty i/ lub 

oświadczenia potwierdzające spełnianie warunku: a) Wykaz usług wykonanych w okresie 

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

działalności jest krótszy - w tym okresie wraz z podaniem wartości, przedmiotu, dat 

wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem 

dowodów, że wymienione w wykazie usługi zostały wykonane należycie. Wykaz i 

przedłożone dokumenty muszą potwierdzać należyte zrealizowanie co najmniej jednej 

usługi w zakresie zarządzania projektem dofinansowanym ze środków Norweskiego 

Mechanizmu Finansowego lub Unii Europejskiej o wartości usługi co najmniej 20.000,00 

zł brutto. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. b) Oświadczenie ( z art. 22 ust. 1 

ustawy Pzp) sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. Część nr 

2: Wykonywanie funkcji specjalisty ds. promocji projektu pn. Kompleksowy program 

zmniejszenia zachorowalności na choroby związane ze stylem życia na obszarze powiatu 



wieruszowskiego. Program PL 13.Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu. 

Warunek - wiedza i doświadczenie.Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 

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

jest krótszy - w tym okresie, zrealizował co najmniej jedną usługę w zakresie promocji 

projektu dofinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego lub Unii 

Europejskiej o wartości usługi co najmniej 10.000 zł brutto. Dokumenty i/ lub 

oświadczenia potwierdzające spełnianie warunku: a) Wykaz usług wykonanych w okresie 

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

działalności jest krótszy - w tym okresie wraz z podaniem wartości, przedmiotu, dat 

wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem 

dowodów, że wymienione w wykazie usługi zostały wykonane należycie. Wykaz i 

przedłożone dokumenty muszą potwierdzać należyte zrealizowanie co najmniej jednej 

usługi w zakresie promocji projektu dofinansowanego ze środków Norweskiego 

Mechanizmu Finansowego lub Unii Europejskiej o wartości usługi co najmniej 10.000,00 

zł. brutto. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. b) Oświadczenie ( z art. 22 ust. 

1 ustawy Pzp) sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. Część 

nr 3 Wykonywanie funkcji specjalisty ds. zamówień publicznych z funkcją asystenta 

projektu w ramach projektu pn. Kompleksowy program zmniejszenia zachorowalności na 

choroby związane ze stylem życia na obszarze powiatu wieruszowskiego. Program PL 

13. Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu. Warunek - Wykonawca musi 

wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składnia ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował co najmniej jedną 

usługę w zakresie realizacji zamówień publicznych w ramach projektu dofinansowanego 

ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego lub Unii Europejskiej o wartości 

usługi co najmniej 10.000 zł brutto. Dokumenty i/ lub oświadczenia potwierdzające 

spełnianie warunku: a) Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed 

upływem terminu składnia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w 

tym okresie wraz z podaniem wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz 

których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, że wymienione w wykazie 

usługi zostały wykonane należycie. Wykaz i przedłożone dokumenty muszą potwierdzać 

należyte zrealizowanie co najmniej jednej usługi w zakresie wykonania zamówień 

publicznych w ramach projektu dofinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu 

Finansowego lub Unii Europejskiej o wartości usługi co najmniej 10.000,00 zł. brutto. 

Wzór wykazu stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. b) Oświadczenie ( z art. 22 ust. 1 ustawy 

Pzp) sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. Część nr 4: 



Wykonywanie funkcji specjalisty ds. finansów w ramach projektu pn. Kompleksowy 

program zmniejszenia zachorowalności na choroby związane ze stylem życia na 

obszarze powiatu wieruszowskiego. Program PL 13. Ograniczenie społecznych 

nierówności w zdrowiu. Warunek -Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 

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

jest krótszy - w tym okresie, zrealizował co najmniej jedną usługę w zakresie rozliczenia 

projektu dofinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego lub Unii 

Europejskiej o wartości usługi co najmniej 10.000 zł brutto. Dokumenty i/ lub 

oświadczenia potwierdzające spełnianie warunku: a) Wykaz usług wykonanych w okresie 

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

działalności jest krótszy - w tym okresie wraz z podaniem wartości, przedmiotu, dat 

wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem 

dowodów, że wymienione w wykazie usługi zostały wykonane należycie. Wykaz i 

przedłożone dokumenty muszą potwierdzać należyte zrealizowanie co najmniej jednej 

usługi w zakresie rozliczenia projektu dofinansowanego ze środków Norweskiego 

Mechanizmu Finansowego lub Unii Europejskiej o wartości usługi co najmniej 10.000,00 

zł brutto. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. b) Oświadczenie ( z art. 22 ust. 1 

ustawy Pzp) sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. Data 

wystawienia lub sporządzenia dokumentu lub oświadczenia: Przed upływem terminu 

składnia ofert. 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Część nr 1: Wykonywanie funkcji kierownika projektu pn. Kompleksowy program 

zmniejszenia zachorowalności na choroby związane ze stylem życia na obszarze powiatu 

wieruszowskiego. Program PL 13. Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu. 

Warunek - . Dokumenty i/ lub oświadczenia potwierdzające spełnianie warunku : 

Oświadczenie ( z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp) sporządzone według wzoru stanowiącego 

załącznik nr 2 do SIWZ. Część nr 2: Wykonywanie funkcji specjalisty ds. promocji 

projektu pn. Kompleksowy program zmniejszenia zachorowalności na choroby związane 

ze stylem życia na obszarze powiatu wieruszowskiego. Program PL 13.Ograniczenie 

społecznych nierówności w zdrowiu. Warunek - . Dokumenty i/ lub oświadczenia 

potwierdzające spełnianie warunku : Oświadczenie ( z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp) 

sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. Część nr 3 

Wykonywanie funkcji specjalisty ds. zamówień publicznych z funkcją asystenta projektu w 

ramach projektu pn. Kompleksowy program zmniejszenia zachorowalności na choroby 



związane ze stylem życia na obszarze powiatu wieruszowskiego. Program PL 13. 

Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu. Warunek - . Dokumenty i/ lub 

oświadczenia potwierdzające spełnianie warunku : Oświadczenie ( z art. 22 ust. 1 ustawy 

Pzp) sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. Część nr 4: 

Wykonywanie funkcji specjalisty ds. finansów w ramach projektu pn. Kompleksowy 

program zmniejszenia zachorowalności na choroby związane ze stylem życia na 

obszarze powiatu wieruszowskiego. Program PL 13. Ograniczenie społecznych 

nierówności w zdrowiu. Warunek -.Dokumenty i/ lub oświadczenia potwierdzające 

spełnianie warunku : Oświadczenie ( z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp) sporządzone według 

wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. Data wystawienia lub sporządzenia 

dokumentu lub oświadczenia: Przed upływem terminu składnia ofert. 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Część nr 1 Wykonywanie funkcji kierownika projektu pn. Kompleksowy program 

zmniejszenia zachorowalności na choroby związane ze stylem życia na obszarze powiatu 

wieruszowskiego. Program PL 13. Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu. 

Warunek -dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Wykonawca musi 

dysponować co najmniej jedną osobą wskazaną jako kierownik projektu, która posiada 

wykształcenie wyższe, co najmniej 3 letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji 

kierownika/koordynatora lub asystenta kierownika/ koordynatora projektów 

dofinansowanych ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego lub Unii 

Europejskiej, która zrealizowała jako kierownik/ koordynator lub asystent 

kierownika/koordynatora projektu co najmniej jedną usługę zarządzania projektem 

dofinansowanym ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego lub Unii 

Europejskiej o wartości projektu co najmniej 300.000,00 zł. brutto. Dokumenty i/ lub 

oświadczenia potwierdzające spełnianie warunku: a) Wykaz osób, które będą 

uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia odpowiedzialnych za świadczenie usługi wraz 

z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia 

niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie 

czynności wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu 

stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. Wykaz musi potwierdzać spełnianie opisanego powyżej 

warunku. b) Oświadczenie ( z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp) sporządzone według wzoru 

stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. Część nr 2:Wykonywanie funkcji specjalisty ds. 

promocji projektu pn. Kompleksowy program zmniejszenia zachorowalności na choroby 

związane ze stylem życia na obszarze powiatu wieruszowskiego. Program PL 13 



Warunek -dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Wykonawca musi 

dysponować co najmniej jedną osobą wskazaną jako specjalista ds. promocji projektu, 

która posiada wykształcenie wyższe, co najmniej 2 letnie doświadczenie w promocji 

projektów dofinansowanych ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego lub Unii 

Europejskiej, która zrealizowała co najmniej jedną usługę promocji projektu 

dofinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego lub Unii 

Europejskiej o wartości projektu co najmniej 300.000,00 zł brutto. Dokumenty i/ lub 

oświadczenia potwierdzające spełnianie warunku: a) Wykaz osób, które będą 

uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia odpowiedzialnych za świadczenie usługi wraz 

z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia 

niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie 

czynności wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu 

stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. Wykaz musi potwierdzać spełnianie opisanego powyżej 

warunku. b) Oświadczenie ( z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp) sporządzone według wzoru 

stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. Częśc nr 3:Wykonywanie funkcji specjalisty ds. 

zamówień publicznych z funkcją asystenta projektu w ramach projektu pn. Kompleksowy 

program zmniejszenia zachorowalności na choroby związane ze stylem życia na 

obszarze powiatu wieruszowskiego. Program PL 13. Ograniczenie społecznych 

nierówności w zdrowiu. Warunek - dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia. Wykonawca musi dysponować co najmniej jedną osobą wskazaną jako 

specjalista ds. zamówień publicznych, która posiada wykształcenie wyższe, co najmniej 3 

letnie doświadczenie w realizacji zamówień publicznych w jednostkach zobowiązanych 

do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, która zrealizowała co najmniej 

jedną usługę w zakresie realizacji zamówień publicznych w ramach projektu 

dofinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego lub Unii 

Europejskiej o wartości projektu co najmniej 300.000,00 zł brutto. Dokumenty i/ lub 

oświadczenia potwierdzające spełnianie warunku: a) Wykaz osób, które będą 

uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia odpowiedzialnych za świadczenie usługi wraz 

z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia 

niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie 

czynności wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu 

stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. Wykaz musi potwierdzać spełnianie opisanego powyżej 

warunku. b) Oświadczenie ( z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp) sporządzone według wzoru 

stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. Część nr 4 Wykonywanie funkcji specjalisty ds. 

finansów w ramach projektu pn. Kompleksowy program zmniejszenia zachorowalności na 



choroby związane ze stylem życia na obszarze powiatu wieruszowskiego. Program PL 

13. Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu. Warunek - osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia. Wykonawca musi dysponować co najmniej jedną osobą 

wskazaną jako specjalista ds. finansów, która posiada wykształcenie wyższe, co najmniej 

2 letnie doświadczenie w rozliczaniu projektów dofinansowanych ze środków 

zagranicznych, która zrealizowała co najmniej jedną usługę w zakresie rozliczenia 

projektu dofinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego lub Unii 

Europejskiej o wartości projektu co najmniej 300.000,00 zł. brutto. Dokumenty i/ lub 

oświadczenia potwierdzające spełnianie warunku: a) Wykaz osób, które będą 

uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia odpowiedzialnych za świadczenie usługi wraz 

z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia 

niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie 

czynności wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu 

stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. Wykaz musi potwierdzać spełnianie opisanego powyżej 

warunku. b) Oświadczenie ( z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp) sporządzone według wzoru 

stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. Data wystawienia lub sporządzenia dokumentu lub 

oświadczenia: Przed upływem terminu składnia ofert 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Część nr 1: Wykonywanie funkcji kierownika projektu pn. Kompleksowy program 

zmniejszenia zachorowalności na choroby związane ze stylem życia na obszarze powiatu 

wieruszowskiego. Program PL 13. Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu. 

Warunek - . Dokumenty i/ lub oświadczenia potwierdzające spełnianie warunku : 

Oświadczenie ( z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp) sporządzone według wzoru stanowiącego 

załącznik nr 2 do SIWZ. Część nr 2: Wykonywanie funkcji specjalisty ds. promocji 

projektu pn. Kompleksowy program zmniejszenia zachorowalności na choroby związane 

ze stylem życia na obszarze powiatu wieruszowskiego. Program PL 13.Ograniczenie 

społecznych nierówności w zdrowiu. Warunek -. Dokumenty i/ lub oświadczenia 

potwierdzające spełnianie warunku : Oświadczenie ( z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp) 

sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. Część nr 3 

Wykonywanie funkcji specjalisty ds. zamówień publicznych z funkcją asystenta projektu w 

ramach projektu pn. Kompleksowy program zmniejszenia zachorowalności na choroby 

związane ze stylem życia na obszarze powiatu wieruszowskiego. Program PL 13. 

Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu. Warunek -. Dokumenty i/ lub 

oświadczenia potwierdzające spełnianie warunku : Oświadczenie ( z art. 22 ust. 1 ustawy 



Pzp) sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ. Część 

nr 4: Wykonywanie funkcji specjalisty ds. finansów w ramach projektu pn. Kompleksowy 

program zmniejszenia zachorowalności na choroby związane ze stylem życia na 

obszarze powiatu wieruszowskiego. Program PL 13. Ograniczenie społecznych 

nierówności w zdrowiu. Warunek -. Dokumenty i/ lub oświadczenia potwierdzające 

spełnianie warunku : Oświadczenie ( z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp) sporządzone według 

wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. Data wystawienia lub sporządzenia 

dokumentu lub oświadczenia: Przed upływem terminu składnia ofert. 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 

USTAWY 

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 

22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

należy przedłożyć: 

 wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 

terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, 

przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały 

wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane 

należycie;  

 wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 

odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami 

budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i 

wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych 

przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;  

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy, należy przedłożyć: 

 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;  

III.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 



1)Formularz ofertowy, sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ . 2) 

Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wg wzoru stanowiącego załącznik nr 

6 do niniejszej SIWZ. 3) Oświadczenie na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy P.z.p. o nieujawnianiu 

informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ. 

Niezłożenie przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa wyżej nie wywołuje dla wykonawcy 

żadnych skutków związanych z wykluczeniem lub odrzuceniem oferty. 4) W przypadku gdy oferta 

jest składana przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę jeżeli 

upoważnienie do podpisania oferty nie wynika z dokumentu stwierdzającego status prawny oferenta 

tj. z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. 

Pełnomocnictwo musi być wystawione na reprezentanta wykonawcy i podpisane przez osoby do 

tego upełnomocnione. 5) Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 10 niniejszej SIWZ w przypadku 

wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 6) Wykonawca może polegać na 

wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub 

zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z 

nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż 

będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności 

przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Podmiot, który 

zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2 b ustawy z dnia 29.01.2004r. 

Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm.) odpowiada solidarnie z 

wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że 

za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:  

IV.3) ZMIANA UMOWY 

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:  

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 



Zmiany warunków umowy i warunki zmian zostały opisane w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia: bip.powiat-wieruszowski.pl, 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo 

Powiatowe w Wieruszowie, ul. Rynek 1-7, 98-400 Wieruszów,. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 

13.02.2015 godzina 10:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Wieruszowie, ul. Rynek 1-7, 98-400 

Wieruszów, biuro podawcze. 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze 

środków Unii Europejskiej: Zamówienie dofinansowane ze środków Norewskiego Mechanizmu 

Finansowego 2009-2014 oraz budżetu państwa w ramach Programu PL 13 Ograniczenie 

społecznych nierówności w zdrowiu. 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 

niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na 

sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Wykonywanie funkcji kierownika projektu pn. Kompleksowy program 

zmniejszenia zachorowalności na choroby związane ze stylem życia na obszarze powiatu 

wieruszowskiego. Program PL 13 . Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu.. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Do obowiązków 

kierownika projektu będzie należało kierowanie całością prac organizacyjnych projektu w tym: 

1) zarządzanie zespołem projektowym oraz zasobami niezbędnymi do realizacji projektu, 2) 

koordynacja działań w projekcie, 3) współpraca z wydziałami merytorycznymi Starostwa 

Powiatowego w Wieruszowie odpowiedzialnymi za realizację działań w projekcie, 4) 

zarządzanie trwałością projektu, 5) kontakt z Operatorem Projektu, 6) opracowanie oraz 

nadzór nad dokumentacją formalno-prawną, 7) nadzór nad realizacją działań promocji i 

edukacji zdrowotnej, 8) prowadzenie bieżącego i ciągłego monitoringu i ewaluacji oraz 

sprawozdawczości w zakresie określonym przez Operatora Programu, 9) przygotowywanie 

raportów i sprawozdań przedstawiających stan realizacji projektu i stopień osiągnięcia 

rezultatów i celów, 10) monitorowanie zgodności realizowanych działań z wymogami 



Mechanizmu Norweskiego, 11) prawidłowy przebieg procesu zarządzania ryzykiem w tym: - 

ocena sposobu identyfikacji i zarządzania ryzykiem przez kierowników zespołów 

koordynujących działania w projekcie, - wybór działań kontrolujących ryzyko ( tolerowanie, 

przeniesienie, wycofanie się, działanie ) 12) comiesięczny przegląd czynników ryzyka, 13) 

odpowiedzialność za prawidłowy przebieg monitoringu rzeczowej realizacji projektu, 14) 

nadzór nad prawidłowym wykonaniem zadań zleconych, 15) monitorowanie i kontrola 

terminowej realizacji zadań zgodnie z przyjętym harmonogramem Projektu, 16) nadzór nad 

przestrzeganiem zasad systemu archiwizacji dokumentacji projektowej, w tym dokumentacji 

księgowej, umów, list obecności itp. 17) zarządzanie dokumentacją w projekcie, 18) nadzór 

nad zamówieniami realizowanymi w ramach projektu, 19) nadzór nad umowami i 

dokumentacją dotyczącą zawieranych umów cywilno-prawnych w związku z realizacją 

projektu, 20) kontrola wydatków ponoszonych w ramach projektu pod kątem zgodności z 

zasadami kwalifikowalności, 21) współpraca z upoważnionymi instytucjami krajowymi i 

europejskimi w zakresie prawidłowej realizacji projektu w tym opracowywanie danych i 

przygotowywanie dokumentacji na potrzeby kontroli, obecność przy kontrolach związanych z 

realizacją projektu, 22) nadzór nad prawidłowością wdrażania zaplanowanych narzędzi 

informacji, wprowadzanie zmian do projektu po uprzednim uzyskaniu zgody zamawiającego, 

23) nadzór nad prowadzeniem akcji informacyjnej, 24) współpraca w zakresie zamówień 

publicznych, 25) zwoływanie i prowadzenie spotkań koordynacyjnych, 26) osobiste 

stawiennictwo w siedzibie Zamawiającego na jego żądanie, 27) organizowanie pracy biura 

projektu w sposób zapewniający jego bieżące funkcjonowanie od poniedziałku do piątku w 

godzinach od 8:00 do 15:00. Wymiar czasu pracy ok. 160 godzin na miesiąc.. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.42.10.00-1. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2016.  

 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

o 1. Cena - 90  

o 2. Termin płatności - 10  

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Wykonywanie funkcji specjalisty ds. promocji projektu pn. Kompleksowy 

program zmniejszenia zachorowalności na choroby związane ze stylem życia na obszarze powiatu 

wieruszowskiego. Program PL 13 .Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu.. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Do obowiązków 

specjalisty ds. promocji będzie należało: 1) prowadzenie działań marketingowych, 

promocyjnych i informacyjnych projektu, 2) przygotowywanie i realizowanie planów aktywności 



na powierzonym terenie, 3) systematyczna i planowa współpraca z kluczowymi klientami, 4) 

kreacja, realizacja kampanii multimedialnych i projektów promocyjnych, 5) comiesięczny 

przegląd czynników ryzyka identyfikowalnych w swoich obszarach, 6) wdrażanie działań 

związanych z projektem zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie projektu, w 

szczególności dotyczących promocji i rekrutacji, 7) nadzór, prowadzenie i realizacja kampanii 

informacyjno-promocyjnych w tym promocji projektu i źródeł dofinansowania, 8) nadzór nad 

działaniami upowszechniającymi projekt, 9) nadzór nad stroną www projektu, 10) 

przygotowywanie dokumentacji dotyczącej zawieranych umów cywilno-prawnych w związku z 

realizacją projektu, 11) nadzór nad rozpowszechnianiem materiałów promocyjno-

informacyjnych, 12) nadzór nad przestrzeganiem zachowania tożsamości graficznej projektu, 

13) archiwizacja dokumentacji projektowej zgodnie z zapisami Instrukcji Kancelaryjnej 

obowiązującej w Starostwie Powiatowym w Wieruszowie oraz wytycznymi programowymi, 

Wymiar czasu ok. 80 godzin na miesiąc.. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.34.22.00-5. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2016.  

 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

o 1. Cena - 90  

o 2. Termin płatności - 10  

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Wykonywanie funkcji specjalisty ds. zamówień publicznych z funkcją 

asystenta projektu w ramach projektu pn. Kompleksowy program zmniejszenia zachorowalności na 

choroby związane ze stylem życia na obszarze powiatu wieruszowskiego. Program PL 13 . 

Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu .. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Do obowiązków 

specjalisty ds. zamówień publicznych z funkcją asystenta projektu będzie należało: 1) 

określanie przedmiotu zamówienia, jego wartości szacunkowej oraz wybór trybu postępowania 

2) przygotowywanie ogłoszeń o zamówieniu i ich publikacja, 3) przygotowanie specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia, zapytań ofertowych we współpracy z pracownikami 

merytorycznymi projektu, 4) przygotowanie projektów umów w porozumieniu z pracownikami 

merytorycznymi projektu oraz radcą prawnym, 5) przeprowadzanie procedur zamówień 

publicznych w tym : przygotowywanie dokumentacji przetargowej, prowadzenie 

korespondencji z wykonawcami, formalna i merytoryczna ocena ofert i wybór oferty 

najkorzystniejszej, poinformowanie wykonawców o wyborze oferty najkorzystniejszej lub 

unieważnieniu postępowania, 6) zapewnienie transparentności procedur w tym zachowanie 

podstawowych zasad udzielania zamówień publicznych tj. równego traktowania wykonawców, 



bezstronności i obiektywizmu ,uczciwej konkurencji, jawności, pisemności postępowania, 

pierwszeństwa trybów przetargowych, Powyższe czynności będą realizowane zgodnie z 

ustawą z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2013r. , poz. 907 ze 

zm.) i Wytycznymi Operatora Programu, 7) sporządzanie protokołów odbioru zadań i 

sprawdzanie faktur, rachunków pod względem merytorycznym, 8) comiesięczny przegląd 

czynników ryzyka identyfikowanych w swoich obszarach, 9) realizacja działań promocji i 

edukacji zdrowotnej, 10) prowadzenie działań marketingowych, promocyjnych i informacyjnych 

projektu, 11) przygotowywanie i realizacja planów aktywności na powierzonym terenie, 12) 

systematyczna i planowa współpraca z kluczowymi klientami, 13) kreacja, realizacja kampanii 

multimedialnych i projektów promocyjnych, 14) przygotowywanie raportów przedstawiających 

stan realizacji projektu i stopień osiągnięcia rezultatów i celów, 15) monitorowanie zgodności 

realizowanych działań z wymogami Mechanizmu Norweskiego. 16) gromadzenie oraz 

przetwarzanie danych osobowych w ramach projektu zgodnie z prawem krajowym oraz 

wytycznymi programowymi, 17) kontrola wewnętrzna zgodności dokumentów projektu z 

wymogami Mechanizmu Norweskiego, przepisami krajowymi i UE, zawartą umową o 

dofinansowanie oraz opisem działań, harmonogramem, budżetem projektu, 18) współpraca z 

upoważnionymi instytucjami krajowymi i europejskimi w zakresie prawidłowej realizacji 

projektu w tym opracowywanie danych i przygotowywanie dokumentacji na potrzeby kontroli, 

obecność przy kontrolach związanych z realizacją projektu, 19) archiwizacja dokumentacji 

projektowej zgodnie z zapisami Instrukcji Kancelaryjnej obowiązującej w Starostwie 

Powiatowym w Wieruszowie oraz wytycznymi programowymi. Wymiar czasu pracy ok. 80 

godzin miesięcznie.. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.42.10.00-1. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2016.  

 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

o 1. Cena - 90  

o 2. Termin płatności - 10  

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Wykonywanie funkcji specjalisty ds. finansów w ramach projektu pn. 

Kompleksowy program zmniejszenia zachorowalności na choroby związane ze stylem życia na 

obszarze powiatu wieruszowskiego. Program PL 13 . Ograniczenie społecznych nierówności w 

zdrowiu.. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Do obowiązków 

specjalisty ds. finansów będzie należało: 1) prowadzenie rozliczeń projektu zgodnie z umową 



o dofinansowanie i wymogami instytucji udzielającej dofinansowania (opracowywanie 

raportów, sprawozdań, harmonogramów, wniosków o płatność ), 2) comiesięczny przegląd 

czynników ryzyka identyfikowanych w swoich obszarach, 3) sprawdzanie faktur, rachunków 

pod względem formalno-rachunkowym, 4) gromadzenie i analiza danych, informacji i 

dokumentów związanych z finansami projektu, 5) przygotowywanie sprawozdań z finansowej 

realizacji projektu, 6) przygotowywanie wniosków o płatność oraz dokumentów finansowych 

projektu zgodnie z umową o dofinansowanie, 7) współpraca i utrzymywanie stałego kontaktu z 

kierownikiem projektu, 8) szczegółowe monitorowanie postępów w realizacji całego projektu, 

9) opracowywanie procedur raportowania i schematów raportów zgodnych z wytycznymi 

programu, 10) współpraca z upoważnionymi instytucjami krajowymi i europejskimi w zakresie 

prawidłowej realizacji projektu w tym opracowywanie danych i przygotowywanie dokumentacji 

na potrzeby kontroli, obecność przy kontrolach związanych z realizacją projektu, 11) 

archiwizacja dokumentacji projektowej zgodnie z zapisami Instrukcji Kancelaryjnej 

obowiązującej w Starostwie Powiatowym w Wieruszowie oraz wytycznymi Wymiar czasu pracy 

ok. 80 godzin miesięcznie. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.21.10.00-6. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2016.  

 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

o 1. Cena - 90  

o 2. Termin płatności - 10  

 

 

 


