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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:13777-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi rekrutacyjne
2018/S 008-013777

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Ministerstwo Środowiska Biuro Dyrektora Generalnego
BDGwzp/216/22/2017/bk
ul. Wawelska 52/54
Warszawa
00-922
Polska
Osoba do kontaktów: Beata Kurek
Tel.:  +48 225792227
E-mail: beata.kurek@mos.gov.pl 
Faks:  +48 225792712
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
Główny adres: www.mos.gov.pl

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.mos.gov.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne

I.5) Główny przedmiot działalności
Środowisko

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Skierowanie zatrudnionych pracowników do Ministerstwa Środowiska w celu wykonywania pracy tymczasowej
na rzecz i pod kierownictwem Zamawiającego w związku z organizacją COP24
Numer referencyjny: BDGwzp-216/2 /2018/bk

II.1.2) Główny kod CPV
79600000

II.1.3) Rodzaj zamówienia

mailto:beata.kurek@mos.gov.pl
www.mos.gov.pl
www.mos.gov.pl
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II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest skierowanie zatrudnionych pracowników do Ministerstwa Środowiska w celu
wykonywania pracy tymczasowej na rzecz i pod kierownictwem Zamawiającego w związku z organizacją
dwudziestej czwartej sesji Konferencji Stron Konwencji klimatycznej (UNFCCC COP24), czternastą sesję
Konferencji Stron służącą jako spotkanie Stron Protokołu z Kioto (CMP14) oraz wznowioną pierwszą sesję
Konferencji Stron służącą jako spotkanie Stron Porozumienia paryskiego (CMA1.3).

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 2 450 355.36 PLN

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Warszawa, ul. Wawelska 52/54.

II.2.4) Opis zamówienia:
Skierowanie 14 zatrudnionych pracowników do Ministerstwa Środowiska w celu wykonywania pracy
tymczasowej na rzecz i pod kierownictwem Zamawiającego w związku z organizacją dwudziestej czwartej sesji
Konferencji Stron Konwencji klimatycznej (UNFCCC COP24), czternastą sesję Konferencji Stron służącą jako
spotkanie Stron Protokołu z Kioto (CMP14) oraz wznowioną pierwszą sesję Konferencji Stron służącą jako
spotkanie Stron Porozumienia paryskiego (CMA1.3).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 2 450 355.36 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału
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III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca posiada wpis do rejestru podmiotów prowadzących
agencje zatrudnienia, wydany przez Marszałka województwa właściwego dla siedziby podmiotu ubiegającego
się o wpis.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zamawaijący nie stawia warunku w tym zakresie.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wykonał
co najmniej 2 zamówienia polegające na usłudze kierowania minimum 10 pracowników tymczasowych do
jednej instytucji/zakładu pracy wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których
zamówienia te zostały wykonane wraz z załączeniem dowodów określających czy wskazane zamówienia
zostały wykonane należycie.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2) Warunki realizacji umowy:

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 27/02/2018
Czas lokalny: 12:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
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IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 27/02/2018
Czas lokalny: 12:15
Miejsce:
Ministerstwo Środowiska, Biuro Dyrektora Generalnego, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa, pok. nr 31.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcia ofert dokona Komisja Przetargowa.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 70 000 PLN (słownie: siedemdziesiąt tysięcy
PLN).
2. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,4 oraz wykazania braku podstaw do
wykluczenia, wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą oświadczenia i dokumenty, o których mowa w rozdziale 5
specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3. Zamawiający będzie wymagał wniesienia przez wybranego wykonawcę zabezpieczenia należytego
wykonania umowy w wysokości 7 % ceny oferty.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
Polska

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
W niniejszy postępowania wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.).

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
Polska

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/01/2018


