
Ogłoszenie nr 580460-N-2020 z dnia 2020-09-02 r.  
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych: Kompleksowa organizacja i transmisja on-line 

wydarzenia o charakterze konferencyjnym 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi  

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe  
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego  
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  
Tak  
 
Nazwa projektu lub programu  
Europejski Fundusz Społeczny  
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, 
lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje 
społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych  
Nie  
 
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o 
których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy 
chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)  
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający  
Nie  
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie 
postępowania  
Nie  
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:  
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających  
Nie  
 
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy 
ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:  
 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii 
Europejskiej  
Nie  
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii 
Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:  
Informacje dodatkowe:  
I. 1) NAZWA I ADRES: Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, krajowy numer identyfikacyjny 
14094497100000, ul. ul. Jagiellońska  74 , 03-301  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 0-22 542 
20 00, e-mail m.kosior@mazowia.eu, faks 0-22 698 31 57.  
Adres strony internetowej (URL): http://www.mazowia.eu  
Adres profilu nabywcy:  
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, 
które nie są ogólnie dostępne  
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa  
 
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):  
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w 
przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii 
Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim 
zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie 
udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na 
rzecz pozostałych zamawiających):  
 



I.4) KOMUNIKACJA:  
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem 
(URL)  
Tak  
http://bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/  
 
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia  
Tak  
http://bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/  
 
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem  
Nie  
 
 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:  
Elektronicznie  
Nie  
adres  
 
 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:  
Nie  
Inny sposób:  
 
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:  
Tak  
Inny sposób:  
Zamawiający wymaga przesłania ofert wyłącznie w formie pisemnej  
Adres:  
siedziba Mazowieckiej Jednostki Wdrażania programów Unijnych, ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa, parter, 
Biuro podawcze  
 
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są 
ogólnie dostępne  
Nie  
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)  
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  
 
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowa organizacja i transmisja on-line 
wydarzenia o charakterze konferencyjnym  
Numer referencyjny: WZP/WIPFE/U-332-33/20  
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny  
Nie  
 
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi  
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych  
Zamówienie podzielone jest na części:  
Nie  
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:  
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:  
 
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:  
 
 
 



II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 
lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie 
zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest 
kompleksowa organizacja i transmisja on-line jednodniowego wydarzenia w formacie hybrydowym, pod nazwą 
11. e-Forum Rozwoju Mazowsza (zwane dalej e-Forum, Forum, eFRM) wraz z opracowaniem koncepcji i 
organizacją konkursu aktywizującego oglądających wydarzenie on-line. Wersja on-line wydarzenia musi być 
zorganizowana na takim poziomie, aby nie odbiegać stylem, charakterem i estetyką od poprzednich, 
„stacjonarnych” edycji FRM (materiały z poprzednich edycji do wglądu na www.forumrozwojumazowsza.pl). 
Wydarzenie ma zostać zorganizowane na przestrzeni oferowanej przez Wykonawcę i ma obejmować m.in. 
aranżację i wyposażenie 2 studiów z zabudową sceniczną oraz przestrzeni dodatkowych. Podczas wydarzenia 
będą odbywać się debaty w studiach z udziałem prowadzącego wydarzenie, moderatorów i prelegentów 
przebywających na miejscu oraz z udziałem maksymalnie 3 prelegentów z danej debaty, z którymi będzie 
należało połączyć się zdalnie, a także jedno- lub dwuosobowe wystąpienia/prezentacje prelegentów – zgodnie z 
wymaganiami wskazanymi w Załączniku nr 2 do SIWZ; 2. W związku z sytuacją związaną z epidemią COVID-19 
Zamawiający przewiduje możliwość rezygnacji z niektórych elementów aranżacji i wyposażenia studiów oraz 
zdalne łączenie się ze wszystkimi uczestnikami poszczególnych debat oraz prelegentów jedno- lub 
dwuosobowych wystąpień/prezentacji, itp. – zgodnie ze szczegółowym opisem wskazanym w Załączniku nr 2 
do SIWZ; 3. Informacja na temat tego, czy i z których elementów zrezygnuje Zamawiający, zostanie przekazana. 
Wykonawcy najpóźniej w terminie 14 dni kalendarzowych przed datą wydarzenia. Wykonawca otrzyma 
wynagrodzenie tylko za faktycznie zrealizowane elementy zamówienia; 4. Zamawiający nie wymaga 
zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez 
Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia. Niemniej jednak, Wykonawca może zatrudnić na 
umowy o pracę osobę opisaną przez Zamawiającego jako Koordynator/Event manager (1 osoba), która będzie 
odpowiedzialna za wykonywanie czynności opisanych w pkt VI.2.2.4 lit. a) – Załącznika nr 2 do SIWZ – 
Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia. W przypadku, gdy Wykonawca zatrudni wskazane przez 
Zamawiającego osoby na umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks 
pracy (Dz. U. z 2019 r., poz. 1040, z późn. zm.), otrzyma dodatkowe punkty w ramach oceny oferty w kryterium 
społecznym – osoba zatrudniona na umowę o pracę (maksymalnie 1 punkt); 5. Najpóźniej na 3 dni 
kalendarzowe przed podpisaniem umowy Wykonawca, który w ofercie wskazał osobę zatrudnioną na 
podstawie umowy o pracę przekaże Zamawianemu kopię zawartej z Pracownikiem umowy. Na żądanie 
Zamawiającego, zobowiązany jest przedstawić stosowne dokumenty potwierdzające złożone oświadczenie. W 
tym celu Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od pracownika zgody na przetwarzanie jego danych 
osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Wykonawca zobowiązany jest do zatrudniania 
na podstawie umowy o pracę osoby wskazanej w ofercie, przez cały okres realizacji zamówienia. 
Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umowy z Pracownikiem świadczącymi usługi w terminie wskazanym 
przez Zamawiającego będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia Pracownika 
świadczącego usługi na podstawie umowy o pracę; 6. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w 
wysokości 5% łącznej wartości brutto przedmiotu umowy, określonej w złożonej ofercie za każdy rozpoczęty 
dzień zwłoki, w przekazaniu Zamawiającemu dokumentów potwierdzających zatrudnienie na podstawie umowy 
o pracę ww. osób świadczących usługi wyszczególnione w Załączniku nr 2 do SIWZ; 7. Zamawiający nie określa 
w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych z realizacją zamówienia, które obejmują aspekty 
gospodarcze, środowiskowe, społeczne, związane z innowacyjnością lub zatrudnieniem, które związane będą z 
warunkami udziału w postępowaniu lub/i oceną ofert w przyjętych kryteriach; 8. Wartość zamówienia nie 
przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo zamówień 
publicznych (poniżej 214.000,00 euro)  
 
II.5) Główny kod CPV: 39294100-0  
Dodatkowe kody CPV:  

Kod CPV 

64216000-3 

64224000-2 

64228100-1 

 
 
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):  



Wartość bez VAT: 281085,00  
Waluta:  
PLN  
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna 
wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)  
 
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 
pkt 3 ustawy Pzp: Nie  
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o 
których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:  
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa 
lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:  
miesiącach:    lub dniach:  
lub  
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-11-30  

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia 
   2020-11-30 

 
II.9) Informacje dodatkowe: W uzupełnieniu informacji wskazanej w pkt II.8 niniejszego ogłoszenia 
Zamawiający informuje, że: 1) planowany termin wydarzenia to 4 listopada 2020 r., jednak Zamawiający 
zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji zamówienia, co może nastąpić w wyjątkowych sytuacjach 
(związanych z sytuacją epidemiologiczną dotyczącą COVID-19), przy czym: a) w takiej sytuacji Zamawiający 
zwróci się do Wykonawcy z prośbą o podanie trzech innych, alternatywnych terminów realizacji spośród 
których wybierze jeden; b) przy takim zgłoszeniu Zamawiający może wskazać, do kiedy ma być zrealizowane 
wydarzenie lub ramy czasowe tej realizacji (np. dwa ostatnie tygodnie listopada); c) Zamawiający zastrzega, że 
realizacja może się odbyć wyłącznie w środy lub czwartki; d) Umowa obowiązuje od dnia jej podpisania do dnia 
30 listopada 2020 r., dlatego też dokonanie zmiany terminu realizacji zamówienia nie skutkuje koniecznością 
podpisania aneksu do umowy; 2) miejsce wykonania zamówienia: siedziba Zamawiającego oraz siedziba 
obiektu wskazanego przez Wykonawcę  
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM  
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z 
odrębnych przepisów  
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczególnych warunków udziału w postępowaniu w tym 
zakresie oraz nie wymaga od Wykonawców złożenia innych środków dowodowych niż oświadczenie, o którym 
mowa w pkt 17.1.1 SIWZ  
Informacje dodatkowe  
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają 
wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy P.z.p., w 
szczególności dotyczące: sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Wykonawca jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę 
gwarancyjną wynoszącą co najmniej 200.000,00 zł brutto (słownie: dwieście tysięcy złotych brutto)  
Informacje dodatkowe  
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają 
wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy P.z.p., w 
szczególności dotyczące: zdolności technicznej lub zawodowej – Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał (a 
w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje) należycie co najmniej 2 usługi odpowiadające 
swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. usługom polegającym na 
kompleksowej organizacji i obsłudze wydarzeń on-line o charakterze konferencyjnym każdorazowo 
transmitując je na żywo z minimum dwóch scen/ studiów, przy czym wartość każdego z zamówień stanowiła 
minimalnie 50.000,00 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych brutto) każda z usług  
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o 



kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie  
Informacje dodatkowe: 1. Ocena spełniania powyższych warunków wymaganych od Wykonawcy zostanie 
dokonana wg formuły: spełnia – nie spełnia; 2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków 
udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego 
części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych, z zastrzeżeniem pkt 
8; 3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w 
szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia; 4. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne 
podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na 
wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec 
tego podmiotu podstawy wykluczenia; 5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 
zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty 
te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane; 6. Wykonawca, który polega na sytuacji 
finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do 
udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych 
zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy; 7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe 
lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w pkt 14.3 SIWZ, nie potwierdzają 
spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów 
podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 1) 
zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub; 2) zobowiązał się do osobistego wykonania 
odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub 
ekonomiczną, o których mowa w pkt 14.3 SIWZ; 8. Zamawiający nie dopuszcza wykazania spełnienia warunku, 
o którym mowa w pkt 14.1.1) SIWZ, na podstawie art. 22a ust. 1 ustawy P.z.p. Jak wynika z art. 22a ust. 1 
ustawy P.z.p., uprawnienie to nie obejmuje warunku posiadania uprawnień. W tym zakresie Zamawiający 
wymaga wykazania spełnienia wskazanego warunku bezpośrednio od Wykonawcy ubiegającego się o 
zamówienie publiczne; 9. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia; 10. W przypadku, o 
którym mowa w pkt 14.10 SIWZ, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia; 11. Wykonawca, którego ofertę oceniono jako najkorzystniejszą, na 
wezwanie Zamawiającego przedłoży w terminie 5 dni od dnia wezwania dokument pełnomocnictwa 
zawierający w szczególności wskazanie: postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, Wykonawców 
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanowionego Pełnomocnika oraz zakres jego 
umocowania, obejmujący przede wszystkim: 1) reprezentowanie Konsorcjum w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego; 2) zaciąganie w imieniu Konsorcjum zobowiązań; 3) złożenie oferty wspólnie; 4) 
prowadzenie korespondencji i podejmowanie zobowiązań związanych z postępowaniem o zamówienie 
publiczne; 12. Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany w imieniu wszystkich Wykonawców 
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym Wykonawcę ustanowionego jako Pełnomocnika i 
przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji 
Wykonawcy; 13. W zakresie dotyczącym uprawnień wystarczającym do uznania spełniania warunku udziału w 
postępowaniu którego przedmiotem zamówienia są różne rodzaje dostaw lub/i usług, za właściwe należy 
uznać, gdy uprawnienie posiadał będzie co najmniej jeden z Konsorcjantów, który będzie realizował tę część 
zamówienia z którym wiąże się obowiązek posiadania uprawnień; 14. W przypadku oceny spełniania warunków 
przetargowych przez podmioty występujące wspólnie, warunki te będą zsumowane w celu łącznej oceny. 
Potencjał podmiotów występujących wspólnie powinien odpowiadać zdolności do wykonania zamówienia 
pojedynczego Wykonawcy, zdolność podmiotów występujących wspólnie do wykonania przedmiotu 
zamówienia nie może być mniejsza niż Wykonawcy, który samodzielnie ubiega się o udzielenie zamówienia; 15. 
Nie dopuszcza się uczestnictwa danego Wykonawcy w więcej niż jednym podmiocie występującym wspólnie; 
16. Zamawiający nie dokonuje zastrzeżenia obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych 
części zamówienia, zgodnie z art. 36a ust. 2 ustawy P.z.p., z zastrzeżeniem pkt 14.9 SIWZ; 17. Celem wstępnego 
potwierdzenia spełnienia warunków, o których mowa w pkt 14 SIWZ oraz w celu wstępnego wykazania braku 
podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w pkt 16 SIWZ, Zamawiający żąda złożenia: 
aktualnego na dzień składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oświadczenie 
dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu, składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy P.z.p., 
wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ; 18. Numery załączników dokumentów wymienionych powyżej 



są zgodne z numeracją wskazaną w SIWZ; 19. W celu umożliwienia porównania ogłoszenia o zamówieniu oraz 
SIWZ zachowano numerację poszczególnych elementów z SIWZ  
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA  
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp  
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak 
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia 
określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)  
 
 
 
 
 
 
 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE 
PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA 
SELEKCJI  
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  
Tak  
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji  
Nie  
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA 
WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 
1 PKT 3 USTAWY PZP:  
1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawca, którego ofertę oceniono jako 
najkorzystniejszą, na wezwanie Zamawiającego przedłoży w terminie 5 dni od dnia wezwania następujące 
oświadczenia i dokumenty (z zastrzeżeniem oświadczenia, o którym mowa w pkt 17.4.1) SIWZ): 1) oświadczenie 
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 
ustawy P.z.p., wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ; a) Wykonawca składa ww. oświadczenie w 
terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o których mowa w art. 
86 ust. 5 ustawy P.z.p.; b) Wraz ze złożeniem powyższego oświadczenia, Wykonawca może przedstawić 
dowody, że powiązania z innym Wykonawcą, biorącym udział w tym samym zamówieniu, nie prowadzą do 
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia; c) Jeżeli ww. oświadczenie jest 
niekompletne, zawiera błędy lub budzi wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do 
jego złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, 
chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega 
odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania – art. 26 ust. 3 ustawy P.z.p. W przypadku nie 
przedłożenia przez Wykonawcę ww. oświadczania w ww. terminie Zamawiający wykluczy Wykonawcę z 
postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy P.z.p.; 2) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej 
ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy P.z.p.; a)w 
przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności powyższego dokumentu, w formie elektronicznej pod 
określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera 
samodzielnie z tych baz danych wskazany przez Wykonawcę dokument. Zamawiający może również 
samodzielnie pobrać dokumenty dostępne w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi 
ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, nawet jeżeli Wykonawca nie wskaże na możliwość jego pobrania, 
jeżeli Zamawiający dysponuje wiedzą na temat możliwości samodzielnego pozyskania danego dokumentu; b) 
samodzielnie pobrane wydruki komputerowe aktualnych informacji o podmiotach wpisanych do Krajowego 
Rejestru Sądowego oraz zaświadczeń z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej posiadają 
status dokumentu oryginalnego w rozumieniu Rozporządzeniem Ministra Rozwoju w sprawie dokumentów, 
jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane i nie 
wymagają potwierdzenia za zgodność z oryginałem  
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA 
WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 
1 PKT 1 USTAWY PZP  
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:  
1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji 



Wykonawca, którego ofertę oceniono jako najkorzystniejszą, na wezwanie Zamawiającego przedłoży w 
terminie 5 dni od dnia wezwania następujące oświadczenia i dokumenty: 1) potwierdzające, że Wykonawca jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 
zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego w pkt 14.1.2 SIWZ; 2) wykaz dostaw lub 
usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie 
ostatnich 3 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 określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, 
przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz 
którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są 
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie 
uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal 
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być 
wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ; a) w razie konieczności, szczególnie 
gdy wykaz lub dowody, o których mowa w powyższym wykazie budzą wątpliwości Zamawiającego lub gdy z 
poświadczenia lub innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane 
nienależycie, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego dostawy 
lub usługi były lub miały być wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio 
Zamawiającemu; b) jeżeli załączony wykaz zostanie przedstawiony z uwzględnieniem kwot w walucie innej, niż 
polska, Zamawiający przeliczy kwoty w określonej walucie zagranicznej na polskie złote wg średniego kursu NBP 
na dzień składnia ofert. Jeżeli w dniu składania ofert, NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, 
Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego, kolejnego dnia, w którym NBP 
opublikuje ww. średni kurs; c) przepis dotyczący możliwości złożenia oświadczeń własnych Wykonawcy ma 
charakter wyjątkowy i powinien być interpretowany ściśle, co przeczy praktyce dowolnego zastępowania 
poświadczeń oświadczeniami Wykonawcy. W przypadku złożenia przez Wykonawcę własnego oświadczenia, 
Wykonawca jest również zobowiązany do złożenia wyjaśnień w zakresie przyczyn o obiektywnym charakterze 
uzasadniających złożenie w ofercie oświadczenia Wykonawcy o należytym wykonaniu zamówienia  
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:  
Zamawiający nie wymaga składania dodatkowych oświadczeń lub dokumentów w celu wykazania spełnienia 
kryteriów selekcji  
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA 
WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 
1 PKT 2 USTAWY PZP  
Zamawiający nie wymaga składania oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowane 
dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego  
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)  
1. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia: 1) Formularza ofertowego, zawierającego m.in. informacje 
niezbędne do oceny oferty Wykonawcy w ramach pozacenowego kryterium społecznego – wg wzoru 
stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ; 2) Dokumentu stanowiącego podstawę do oceny oferty w ramach 
kryteriów: „Wizualizacja Studio 1”, „Wizualizacja Studio 2”, „Koncepcja konkursu”, który musi spełniać poniższe 
wymagania: 1. Wizualizacja Studia 1: a. oferta Wykonawcy będzie oceniana na podstawie przedstawionej 
wizualizacji zawierającej informacje stanowiące podstawę do oceny oferty w ramach kryterium „Wizualizacja 
Studio 1”, przy czym przestrzeń Studia 1 musi tworzyć atrakcyjną i spójną koncepcję zabudowy, aranżacji i 
wyposażenia oraz być zgodna z wysokimi standardami w zakresie aktualnych trendów związanych z aranżacją 
studiów telewizyjnych. Całość ma być utrzymana w jasnych barwach, dobrze doświetlona, sprawiająca 
wrażenie świeżości i tworząca dobry kontrast do wyeksponowania KV (Key Visualu) Forum. Poszczególne 
elementy zabudowy, aranżacji i wyposażenia wraz z dodatkowymi elementami (np. dodatkowe dekoracje, 
napis przestrzenny, dodatkowe rozwiązania techniczne) zaproponowanymi przez Wykonawcę mają tworzyć 
spójną wizualnie całość. Elementy zaproponowane przez Wykonawcę w projekcie aranżacji Studia 1 muszą być 
wzajemnie ze sobą powiązane, np. materiały, kolory, faktury (ocena na podstawie wizualizacji oraz opisu 
parametrów technicznych), elementy scenograficzne, elementy multimedialne muszą być dobrej jakości (ocena 
na podstawie opisu, wizualizacji i podanych parametrów technicznych); b. w ramach wizualizacji Wykonawca 
przedstawi: a) minimum 2 projekty graficzne aranżacji Studia 1 (nr 1 wizualizacja studia do debat – zgodnie z 
kadrem kamery na całe studio oraz nr 2 wizualizacja studia do pojedynczych wystąpień). Przedstawione 
wizualizacje mają odzwierciedlać sposób aranżacji i wyposażenia studia, jakie będą przedstawione podczas 



nagrania; b) opisy parametrów technicznych oraz funkcjonalności zaproponowanych rozwiązań i elementów 
dodatkowych; 2. Wizualizacja Studia 2: a. oferta Wykonawcy będzie oceniana na podstawie przedstawionej 
wizualizacji zawierającej informacje stanowiące podstawę do oceny oferty w ramach kryterium „Wizualizacja 
Studio 2”, przy czym przestrzeń Studia 2 musi tworzyć atrakcyjną i spójną koncepcję zabudowy, aranżacji i 
wyposażenia oraz być zgodna z wysokimi standardami w zakresie aktualnych trendów związanych z aranżacją 
studiów telewizyjnych. Całość ma być utrzymana w jasnych barwach, dobrze doświetlona, sprawiająca 
wrażenie świeżości i tworząca dobry kontrast do wyeksponowania KV (Key Visualu) Forum. Poszczególne 
elementy zabudowy, aranżacji i wyposażenia wraz z dodatkowymi elementami (np. dodatkowe dekoracje, 
napis przestrzenny, dodatkowe rozwiązania techniczne) zaproponowanymi przez Wykonawcę mają tworzyć 
spójną wizualnie całość. Elementy zaproponowane przez Wykonawcę w projekcie aranżacji Studia 2 muszą być 
wzajemnie ze sobą powiązane, np. materiały, kolory, faktury (ocena na podstawie wizualizacji oraz opisu 
parametrów technicznych), elementy scenograficzne, elementy multimedialne muszą być dobrej jakości (ocena 
na podstawie opisu, wizualizacji i podanych parametrów technicznych); b. w ramach wizualizacji Wykonawca 
przedstawi: a) minimum 2 projekty graficzne aranżacji Studia 2 (nr 1 wizualizacja studia do debat – zgodnie z 
kadrem kamery na całe studio oraz nr 2 wizualizacja studia do pojedynczych wystąpień). Przedstawione 
wizualizacje mają odzwierciedlać sposób aranżacji i wyposażenia studia, jakie będą przedstawione podczas 
nagrania; b) opisy parametrów technicznych oraz funkcjonalności zaproponowanych rozwiązań i elementów 
dodatkowych; 3. Koncepcja konkursu – zadaniem wykonawcy będzie opracowanie koncepcji konkursu on-line 
dla oglądających wydarzenie. Konkurs musi być opracowany w sposób zapewniający możliwość wzięcia w nim 
udziału każdemu dorosłemu mieszkańcowi Mazowsza i uczestnikowi Forum bez względu na to z jakiego sprzętu 
(telefon, tablet, komputer, itp.) i oprogramowania korzysta, biorąc udział w wydarzeniu. Założenia konkursu 
powinny zachęcać uczestników do dużej aktywności we wszystkich atrakcjach i aktywnościach zapewnionych 
przez organizatora (prelekcje, debaty, czat roomy). Koncepcja konkursu powinna nawiązywać do tematyki 
wydarzenia. Szczegółowe zapisy dotyczące organizacji konkursu znajdują się w pkt VII.3 Załącznika nr 2 do 
SIWZ; 2. Oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt 17.2 –17.4 SIWZ, będą badane pod względem 
formalno–prawnym, pod względem ich aktualności, a także, czy informacje w nich zawarte potwierdzają 
spełnianie wymagań Zamawiającego w tym zakresie zgodności ze stanem faktycznym, w szczególności w 
zakresie zgodności złożonych oświadczeń lub dokumentów z oświadczeniami składanymi na podstawie pkt 17.1 
SIWZ; 3. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcy(om) realizację części zamówienia, 
Zamawiający żąda wskazania części zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy Podwykonawcy(om) i 
podania przez Wykonawcę nazw (firm) Podwykonawców w treści dokumentu, o których mowa w pkt 17.2 
SIWZ; 4. W przypadku gdy Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania spełniania 
warunków udziału w postępowaniu przez te podmioty dołącza do oferty oświadczenie, o którym mowa w pkt 
17.1.1 SIWZ oraz na wezwanie Zamawiającego dla każdego z tych podmiotów załącza dokumenty w celu 
potwierdzenia, że ww. podmioty nie podlegają wykluczeniu z postępowania. Wykonawca składa dokumenty i 
oświadczenia określone w pkt 17.4.2 SIWZ dotyczące tych podmiotów; 5. W przypadku gdy Wykonawca 
zadeklarował powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom, w celu potwierdzenia, że ww. 
podmioty nie podlegają wykluczeniu z postępowania, dołącza do oferty oświadczenie, o którym mowa w pkt 
17.1.2 SIWZ oraz na wezwanie Zamawiającego dla każdego z tych podmiotów załącza dokumenty i 
oświadczenia w zakresie określonym w pkt 17.4.2 SIWZ dotyczące tych Podwykonawców; 6. W przypadku 
podmiotów występujących wspólnie (Konsorcjum, spółka cywilna) każdy z uczestników musi załączyć do oferty 
oświadczenie, o którym mowa w pkt 17.1.2 SIWZ oraz na wezwanie Zamawiającego dokumenty określone w 
pkt 17.4.2 SIWZ. Pozostałe dokumenty i oświadczenia przedkłada ustanowiony Wykonawca –Pełnomocnik jako 
wspólne; 7. Jeżeli powierzenie Podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane lub usługi 
następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym 
mowa w art. 25a ust. 1 ustawy P.z.p., lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw 
wykluczenia wobec tego Podwykonawcy; 8. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego Podwykonawcy 
zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego Podwykonawcę lub zrezygnować z 
powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy; 9. Powierzenie wykonania części zamówienia 
Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia; 10. 
Jeżeli Zamawiający uzna, iż jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o 
udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia 
wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, 
spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do 
uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych 
oświadczeń lub dokumentów; 11. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 
ustawy P.z.p., oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 



ustawy P.z.p., lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub 
dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, 
Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez 
siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta 
wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania;12. Jeżeli Wykonawca nie 
złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa do ich złożenia w 
terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo 
konieczne byłoby unieważnienie postępowania; 13. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie 
terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 
ustawy P.z.p.; 14. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty 
dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w 
szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 
podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r., poz. 570, z późn. zm.); 15. Zgodnie z treścią art. 
24aa ustawy P.z.p. Zamawiający może, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, 
najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako 
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Powyższy przepis 
stanowi transpozycję do polskiego porządku prawnego art. 56 ust. 2 Dyrektywy 2014/24/UE, w świetle którego 
w procedurach otwartych instytucje Zamawiające mogą podjąć decyzję o rozpatrzeniu ofert przed 
sprawdzeniem, że nie ma podstaw wykluczenia, i przed weryfikacją spełnienia kryteriów kwalifikacji; 16. 
Procedura, o której mowa w pkt 17.18 SIWZ, polega zatem na tym, że Zamawiający w toku czynności oceny 
ofert nie dokonuje podmiotowej oceny wszystkich Wykonawców (ocena spełniania warunków udziału w 
postępowaniu, braku podstaw do wykluczenia), nie badając nawet wszystkich wstępnych oświadczeń 
Wykonawców, składanych w szczególności w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia. W 
pierwszej kolejności Zamawiający dokonuje oceny ofert pod kątem przesłanek odrzucenia oferty, o których 
mowa w art. 89 ust. 1 ustawy P.z.p. oraz kryteriów oceny ofert opisanych w SIWZ, po czym dopiero wyłącznie w 
odniesieniu do Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza (uplasowała się na 
najwyższej pozycji rankingowej), dokonuje oceny podmiotowej Wykonawcy, tj. bada oświadczenie wstępne, a 
następnie żąda przedłożenia dokumentów w trybie art. 26 ust. 1 lub 2 ustawy P.z.p.; 17. W postępowaniu 
prowadzonym zgodnie z zasadami określonymi w art. 24aa (tzw. procedura odwrócona) stosownie do treści art. 
26 ust. 3 ustawy P.z.p., jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy 
P.z.p., lub złożone oświadczenie jest niekompletne, zawiera błędy lub budzi wskazane przez Zamawiającego 
wątpliwości, Zamawiający wzywa do złożenia, uzupełnienia lub poprawienia ww. oświadczenia lub do 
udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo jego złożenia, uzupełnienia lub 
oprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby 
unieważnienie postępowania; 18. Należy zauważyć, iż w przypadku „procedury odwróconej” wskazany przepis 
będzie miał zastosowanie w odniesieniu do braku, niekompletności czy błędów dotyczących oświadczenia, o 
którym mowa art. 25a ust. 1 ustawy P.z.p., jedynie do Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako 
najkorzystniejsza. Tym samym, w sytuacji gdy Wykonawca ten do oferty nie dołączy w/w oświadczenia, bądź 
też złoży oświadczenie, które jest niekompletne lub zawiera błędy, zamawiający wezwie tego Wykonawcę w 
trybie przewidzianym w art. 26 ust. 3 ustawy P.z.p. do jego uzupełnienia, ale dopiero na etapie, gdy ustali, która 
z ofert jest najwyżej oceniona. Powyższe wynika z celu przyświecającego regulacji art. 24aa ustawy P.z.p., który 
to cel sprowadza się do maksymalnego przyspieszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; 19. 
Numery załączników dokumentów wymienionych powyżej są zgodne z numeracją wskazaną w SIWZ; 20. W celu 
umożliwienia porównania Ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ, zachowano numerację poszczególnych 
elementów z SIWZ  
SEKCJA IV: PROCEDURA  
IV.1) OPIS  
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony  
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:  
Nie  
Informacja na temat wadium  
 
 
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:  



Nie  
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:  
 
 
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów 
elektronicznych:  
Nie  
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów 
elektronicznych:  
Nie  
Informacje dodatkowe:  
 
 
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:  
Nie  
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej  
Nie  
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:  
Nie  
 
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu  
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)  
Liczba wykonawców    
Przewidywana minimalna liczba wykonawców  
Maksymalna liczba wykonawców    
Kryteria selekcji wykonawców:  
 
 
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:  
Umowa ramowa będzie zawarta:  
 
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:  
 
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:  
 
Informacje dodatkowe:  
 
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:  
 
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego 
systemu zakupów:  
 
Informacje dodatkowe:  
 
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów 
elektronicznych:  
 
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert 
w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:  
 
 
IV.1.8) Aukcja elektroniczna  
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, 
negocjacje z ogłoszeniem) Nie  
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:  
 
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:  



Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:  
Nie  
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki 
będzie termin ich udostępnienia:  
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:  
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich 
wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):  
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w 
zakresie połączeń:  
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:  
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:  
 
Czas trwania:  
 
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:  
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:  
 
 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:  
IV.2.2) Kryteria  

Kryteria Znaczenie 

Cena (C) 40,00 

Wizualizacja Studio 1 (WS1) 16,00 

Wizualizacja Studio 2 (WS2) 16,00 

Koncepcja konkursu (KK) 6,00 

Gwarantowana liczba faktycznych odbiorców mailingu (OM) 6,00 

Odległość studia (OS) 15,00 

Kryterium społeczne – osoba zatrudniona na umowę o pracę (KS) 1,00 

 
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)  
Tak  
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne  
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem  
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:  
 
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez 
przeprowadzenia negocjacji  
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:  
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):  
 
Informacje dodatkowe  
 
 
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego  
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:  
 
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili 
rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:  
 
Wstępny harmonogram postępowania:  
 
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:  
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:  
 



 
Informacje dodatkowe:  
 
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego  
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać 
wszystkie oferty:  
 
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie 
kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:  
 
Informacje dodatkowe:  
 
IV.4) Licytacja elektroniczna  
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:  
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:  
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania 
techniczne urządzeń informatycznych:  
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:  
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:  
Czas trwania:  
 
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:  
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:  
Data: godzina:  
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:  
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:  
 
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie 
zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:  
 
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:  
 
Informacje dodatkowe:  
IV.5) ZMIANA UMOWY  
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 
której dokonano wyboru wykonawcy: Tak  
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:  
1. Zamawiający przewiduje wprowadzenie do treści zawartej umowy poniższych zmian: 1) Planowany termin 
wydarzenia to 4 listopada 2020 r., jednak Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji 
zamówienia, co może nastąpić w wyjątkowych sytuacjach (związanych z sytuacją epidemiologiczną dotyczącą 
COVID-19), przy czym: a) w takiej sytuacji Zamawiający zwróci się do Wykonawcy z prośbą o podanie trzech 
innych, alternatywnych terminów realizacji spośród których wybierze jeden; b) przy takim zgłoszeniu 
Zamawiający może wskazać, do kiedy ma być zrealizowane wydarzenie lub ramy czasowe tej realizacji (np. dwa 
ostatnie tygodnie listopada); c) Zamawiający zastrzega, że realizacja może się odbyć wyłącznie w środy lub 
czwartki; d) Umowa obowiązuje od dnia jej podpisania do dnia 30 listopada 2020 r., dlatego też dokonanie 
zmiany terminu realizacji zamówienia nie skutkuje koniecznością podpisania aneksu do umowy; 2) Zamawiający 
przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty zakresie 
zmniejszenia, a w jednym przypadku zwiększenia, wymagań co do ilości wybranych elementów wskazanych w 
Załączniku nr 2 do SIWZ – uwagi 5, 6, 9, 12: a) UWAGA 5: W przypadku gdyby całe wydarzenie miało być 
organizowane w sposób zakładający łączenie zdalne z uczestnikami, tj. w całym Studiu 1 i całym Studiu 2 
mieliby być obecni tylko prowadzący i ew. moderatorzy, Zamawiający zrezygnuje z następujących elementów 
wskazanych w pkt 2.1 Załącznika nr 2 do SIWZ: 1. zabudowa studiów pod kątem debat oraz jedno- lub 
dwuosobowych prelekcji/prezentacji/wystąpień (horyzont dopasowany wielkością do zabudowy 
konferencyjnej, fotele, stoliki kawowe, mównica, krzesła, stół, itd.) – do zapewnienia będą tylko dwa niezależne 
studia – przestrzenie dopasowane do udziału jednocześnie maksymalnie 2 osób (prowadzący, moderator danej 
debaty); 2. przestrzeni dodatkowych w postaci: a. pokojów VIP; b. garderoby dla prowadzących; c. 1 stanowiska 
make-up dla uczestników debat; d. 40 miejsc parkingowych; e) a jednocześnie zwiększa liczbę połączeń 



zdalnych z prelegentami, którzy nie będą mogli przybyć do studia (w ciągu całego dnia maksymalnie 80 
połączeń zdalnych); b) UWAGA 6: W przypadku, gdyby całe wydarzenie miało być organizowane w sposób 
zakładający łączenie zdalne z uczestnikami, a w studiu mieliby być obecni tylko prowadzący i ew. moderatorzy, 
Zamawiający ograniczy liczbę sprzętu wskazanego w pkt 2.3 Załącznika nr 2 do SIWZ, w tym: 1. w całym Studiu 
1 i Studiu 2 wymagana będzie realizacja minimum 2 kamerowa (zamiast 4-kamerowej w studiu – przestrzeni do 
debat oraz 2-kamerowej w studiu – przestrzeni do pojedynczych wystąpień); 2. wymaganych będzie minimum 5 
mikrofonów (zamiast 30); c) UWAGA 9: Zamawiający nie wymaga zatrudnienia ochrony, jednak wyłącznie przy 
założeniu, że Wykonawca zagwarantuje bezpieczeństwo i komfort pracy wszystkim osobom, zapewniając, że w 
czasie trwania wydarzenia w obiekcie nie będzie przebywał nikt niepowołany oraz nikt, kto mógłby zakłócić 
realizację wydarzenia; d) UWAGA 12: W przypadku gdyby całe wydarzenie miało być organizowane w sposób 
zakładający łączenie zdalne z uczestnikami, a w studiu mieliby być obecni tylko prowadzący i ew. moderatorzy, 
Zamawiający ograniczy liczbę materiałów wymaganych do realizacji zamówienia wskazanych w pkt 2.5 
Załącznika nr 2 do SIWZ, w tym: 1. maseczki higieniczne jednorazowe – wymaganych będzie 50 szt. (zamiast 
150 szt.); 2. przyłbice ochronne (osłony twarzy) – wymaganych będzie 20 szt. (zamiast 80 szt.); 3. płyn do 
dezynfekcji rąk wraz z dozownikami na stojakach – wymagane będą 2 szt. (zamiast 5 szt.); 4. rękawice nitrylowe 
– wymaganych będzie 300 szt., po 100 szt. Rozmiaru S, M i L (zamiast 500 szt.); 5. oraz zmniejszy wartość 
wykupywanej polisy ze 100 000,00 zł do 50 000,00 zł; 2. Warunkiem zmian skazanych w pkt 1 jest wystąpienie 
okoliczności związanych z epidemią COVID-19, w wyniku których całe wydarzenie musiałoby być organizowane 
w sposób zakładający łączenie zdalne z uczestnikami. Powyższe zmiany mogą być spowodowane np. z powodu 
wprowadzenia stanu nadzwyczajnego w kraju, ogłoszenia przymusowej kwarantanny i izolacji społeczeństwa, 
czy też przywrócenia w jakiejkolwiek innej formie obostrzeń z powodu wzrostu zachorowalności na CIVID-19, 
wprowadzonych decyzją Prezesa Rady Ministrów, Ministra Zdrowia lub Głównego Inspektora Sanitarnego, a 
także zmianą z wytycznych dotyczących organizacji wydarzenia wytycznych dla organizatorów spotkań 
biznesowych, szkoleń, konferencji i kongresów w trakcie epidemii przygotowanych przez Ministerstwo Rozwoju 
wraz Głównym Inspektorem Sanitarnym; 3. Zamawiający nie przewiduje innych istotnych zmian do zawartej 
umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzi co 
najmniej jedna z okoliczności wskazanych w art. 144 ust. 1 pkt 2 – 6 ustawy P.z.p.  
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  
 
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):  
 
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym  
 
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:  
Data: 2020-09-10, godzina: 10:00,  
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg 
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):  
Nie  
Wskazać powody:  
 
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu  
> PL  
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)  
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania 
środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak  
IV.6.5) Informacje dodatkowe:  
1. Zamawiający nie przewiduje: 1) zawarcia umowy ramowej; 2) dynamicznego systemu zakupów; 3) wyboru 
najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej; 4) udzielenie zamówień uzupełniających w 
trybie zamówienia z wolnej ręki; 5) zwrotu kosztów udziału w postępowaniu – wszelkie koszty związane z 
przygotowaniem oraz złożeniem oferty ponosi Wykonawca, niezależnie od wyników postępowania z wyjątkiem 
unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z przyczyn leżących po stronie 
Zamawiającego na podstawie art. 93 ust. 4 ustawy P.z.p., kiedy to Wykonawcom, którzy złożyli oferty nie 
podlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, 
w szczególności kosztów przygotowania oferty; 6) możliwości przedstawienia informacji zawartych w ofercie w 
postaci katalogu elektronicznego lub dołączenia katalogu elektronicznego do oferty; 7) możliwości 
dokonywania rozliczeń z Wykonawcą w walutach obcych; 2. Zamawiający przewiduje wniesienie zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy; 3. W celu umożliwienia porównania Ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ, 



zachowano numerację poszczególnych elementów z SIWZ; 4. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 10.09.2020 r., 
o godz. 10:30, w Siedzibie Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, ul. Jagiellońska 74, 03-301 
Warszawa, II Piętro, pokój 240; 5. W uzupełnieniu informacji wskazanej w pkt IV.2.2 niniejszego ogłoszenia 
Zamawiający informuje, że szczegółowe informacje na temat kryteriów oceny ofert opisano w pkt 26.2 SIWZ; 6. 
Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 39 ustawy P.z.p.; 7. . Dokumentacja dotycząca 
przedmiotowego postępowania została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: 
http://bip.mazowia.eu/zamówienia-publiczne/; 8. Zamawiający nie określa standardów jakościowych 
odnoszących się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia, jak również nie określa w jaki sposób 
koszty cyklu życia zostały uwzględnione w opisie przedmiotu zamówienia  

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  
 


