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DE-WZP.261.14.18.2016.BR     Warszawa, 12 października 2016 r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

1. Przedmiot zakupu: 

świadczenie usług doradztwa prawnego w zakresie weryfikacji prawidłowości 

realizowanych, w ramach ustawy Prawo Zamówień Publicznych zakupów i dostaw, 

przez beneficjentów projektów Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 

2014-2020  

 

a) termin wykonania zamówienia: 

Od dnia podpisania umowy do 31 marca 2017 r. (w przypadku wyczerpania wartości 

wynagrodzenia – z tym dniem). 

b) miejsce realizacji zamówienia:  

W siedzibie Wykonawcy lub innym wyznaczonym przez niego miejscu. 

c) warunki płatności:  

Zgodnie z § 3 umowy: 

Wynagrodzenie będzie płatne w częściach za każdy miesiąc kalendarzowy 

wykonywania umowy, zwany dalej „okresem rozliczeniowym”. Suma wynagrodzeń 

częściowych nie może przekroczyć maksymalnego wynagrodzenia Wykonawcy. 

Wyjaśnienia dotyczące cen podanych w formularzu ofertowym: 

Podana w formularzu ofertowym „Cena brutto łącznie” stanowi wartość brutto: 

 kontroli 6 zamówień o wartości  powyżej 135 tys. € oraz 

 kontroli 30 zamówień o wartości powyżej 30 tys. €, a poniżej 135 tys. €. 

i stanowić będzie maksymalną wysokość wynagrodzenia Wykonawcy 
Podane w formularzu ofertowym ceny jednostkowe kontroli, stanowić będą 

podstawę do wyliczenia wynagrodzenia częściowego, o którym mowa w § 3 

umowy. 

d) inne szczegółowe wymagania Zamawiającego: 

Usługa może być realizowana wyłącznie przez osoby spełniające łącznie 

następujące warunki: 

 wykształcenie wyższe, 

 ukończone studia podyplomowe na kierunku związanym z ustawą Prawo 

zamówień publicznych lub tytuł radcy prawnego, adwokata lub wpis na listę 

prawników zagranicznych przez organy samorządu, radców prawnych lub 

adwokatów; 

 doświadczenie polegające na przeprowadzeniu w okresie ostatnich 3 lat przed 

terminem składania ofert kontroli lub audytu/ów co najmniej 30 postępowań 

o udzielenie zamówień publicznych; 

Wykonawca zobowiązany jest wskazać osoby spełniające ww. wymagania 

w wykazie osób stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.  

Zamawiający może przekazać w tym samym czasie więcej niż jedno postępowanie 

do kontroli. W takim przypadku czas przeznaczony na dokonanie kontroli 
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i przygotowanie raportu nie sumuje się, lecz biegnie równolegle. W związku z tym, 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia niezbędnych zasobów do realizacji 

ww. zadania. 

2. Ofertę można złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 października 2016 r.  

 

 

a) w wersji elektronicznej na e-mail: bartlomiej.radecki@men.gov.pl, lub 

b) faxem na numer: 22 621-50-10, lub 

c) osobiście w siedzibie:  Ministerstwo Edukacji Narodowej, al. J. Ch. Szucha 25, 00-918 

Warszawa, Sekretariat Departamentu Ekonomicznego (III piętro, pok. 353), lub 

d) przesłać na adres: Ministerstwo Edukacji Narodowej, al. J. Ch. Szucha 25, 00-918 

Warszawa, Sekretariat Departamentu Ekonomicznego (III piętro, pok. 353) 

 

Oferta otrzymana po wymaganym terminie nie będzie rozpatrywana. 
 

3. Do oceny oferty stosowane będą następujące kryteria: 

1) Cena brutto oferty za realizację całego przedmiotu zamówienia - 60%, 

2) Doświadczenie Wykonawcy – 40%. 

Ad 1. dla kryterium „Cena brutto oferty” za realizację całego przedmiotu 
zamówienia” punkty zostaną przyznane wg wzoru:  

C= Cn / Co x 100 pkt x 60% 
gdzie:” 
C = liczba przyznanych punktów w kryterium „Cena brutto oferty” 
Cn = najniższa cena ofertowa (brutto) spośród ważnych ofert 
Co = cena oferty ocenianej  

Wynik działania zostanie  zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku. 
W kryterium tym Wykonawca może otrzymać maksymalnie 60 pkt.  
 
Ad. 2 dla kryterium „Doświadczenie Wykonawcy” punkty zostaną przyznane wg 

wzoru:  
1) W kryterium „Doświadczenie Wykonawcy” ocenie podlegać będzie doświadczenie 

każdej osoby wskazanej przez Wykonawcę do realizacji usług zamówienia. 
2) Doświadczenie każdej osoby wskazanej przez Wykonawcę do realizacji usług 

oceniane będzie na podstawie liczby przeprowadzonych w okresie ostatnich trzech 
lat przed upływem terminu składania ofert kontroli/audytów postępowania powyżej 
liczby określonej w wymaganiach niezbędnych, tj. powyżej 30 kontroli/audytów 
postępowania, wg schematu określonego w pkt 3. 

3) Zamawiający przyzna punkty w kryterium „Doświadczenie Wykonawcy” w zakresie 
przeprowadzania kontroli/audytu postępowania w następujący sposób: 
a) 1 do 5 kontroli/audytów postępowania powyżej liczby określonej w wymaganiach 

niezbędnych, tj. powyżej 30 kontroli/audytów postępowania – 5 pkt  
b) 6 do 10 kontroli/audytów postępowania powyżej liczby określonej w wymaganiach 

niezbędnych, tj. powyżej 30 kontroli/audytów postępowania – 10 pkt 
c) 11 do 15 kontroli/audytów postępowania powyżej liczby określonej 

w wymaganiach niezbędnych, tj. powyżej 30 kontroli/audytów postępowania 
 – 15 pkt 

d) 16 do 20 kontroli/audytów postępowania powyżej liczby określonej 
w wymaganiach niezbędnych, tj. powyżej 30 kontroli/audytów postępowania  
– 20 pkt   
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e) 21 do 25 kontroli/audytów postępowania powyżej liczby określonej 
w wymaganiach niezbędnych, tj. powyżej 30 kontroli/audytów postępowania  
– 25 pkt  

f) 26 do 30 kontroli/audytów postępowania powyżej liczby określonej 
w wymaganiach niezbędnych, tj. powyżej 30 kontroli/audytów postępowania  
– 30 pkt 

g) 31 do 35 kontroli/audytów postępowania powyżej liczby określonej 
w wymaganiach niezbędnych, tj. powyżej 30 kontroli/audytów postępowania  
– 35 pkt 

h) Powyżej 36 kontroli/audytów postępowania powyżej liczby określonej 
w wymaganiach niezbędnych, tj. powyżej 30 kontroli/audytów postępowania 
 – 40 pkt 

4) Liczba punktów w kryterium „Doświadczenie Wykonawcy” stanowić będzie iloczyn 
punktów przyznanych za doświadczenie każdej wskazanej przez Wykonawcę osoby 
do realizacji usług wg wzoru: 

D=((D1+D2+Dn)/n) x 100 pkt x 40% 
Gdzie: 
D = liczba przyznanych punktów w kryterium „Doświadczenie Wykonawcy” 
D1….Dn = doświadczenie każdej konkretnej osoby spośród wskazanych 
do realizacji zamówienia 
n = liczba osób wskazanych do realizacji zamówienia 

Wynik działania zostanie  zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku. 
W kryterium tym Wykonawca może otrzymać maksymalnie 40 pkt.  

Liczba punków, jaką może otrzymać Wykonawca stanowi sumę punktów w kryteriach: 
„Cena brutto oferty” oraz  „Doświadczenie Wykonawcy” wg wzoru: 
L=C+D 
gdzie  
L= liczba punktów przygnanych ofercie 
C = liczba przyznanych punktów w kryterium „Cena brutto oferty” 
D = liczba przyznanych punktów w kryterium „Doświadczenie Wykonawcy” 
Wynik działania zostanie  zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku. 
 

4. Oferta musi zawierać wypełniony formularz ofertowy – Załącznik nr 1 do Zapytania 

ofertowego oraz wykaz osób wskazanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia – 

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego. 

5. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, nie 

jest aukcją ani przetargiem w rozumieniu art. 701 Kodeksu Cywilnego, jak również nie 

jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Ministerstwo 

zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zakupu bez wyboru którejkolwiek ze złożonych 

ofert. 
 
 

 
 
 
W załączeniu: 

1. Formularz ofertowy 
2. Wykaz osób wskazanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia 

3. Umowa wraz z załącznikami 1-4 (załączniki 5 i 6 zostaną przekazane przed podpisaniem 
umowy) 

 


