
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Usługa przeprowadzenia 66 szkoleń z zakresu ewidencji księgowej, Prawa zamówień publicznych oraz podatku VAT

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 140944971

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Jagiellońska 74

1.4.2.) Miejscowość: Warszawa

1.4.3.) Kod pocztowy: 03-301

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.4.7.) Numer telefonu: 22 542 20 00

1.4.8.) Numer faksu: 22 698 31 44/57

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: b.garbarczyk@mazowia.eu

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://mazowia.eu

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu
terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Sprawy gospodarcze i finansowe

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00352487/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-09-16 15:08

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00350039/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
2.9. Numer planu postępowań w BZP

Przed zmianą: 
2021/BZP 00002282/02/P

Po zmianie: 
2022/BZP 00025801/01/P

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
2.10. Identyfikator pozycji planu postępowań

Przed zmianą: 
1.3.8 Szkolenia specjalistyczne dla Beneficjentów

Po zmianie: 
1.3.8 Szkolenia specjalistyczne

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
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5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą: 
1. O udzielenie zamówienia w każdej części postępowania mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 ustawy P.z.p., w szczególności dotyczące:
zdolności technicznej lub zawodowej: I) dotyczy Części 1: 1) Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym czasie wykonał należycie (w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje) co najmniej 2 usługi odpowiadające swoim rodzajem i wartością usługom
stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. usługom polegającym na przeprowadzeniu szkoleń przez ekspertów, o wartości co
najmniej 25.000,00 zł każda z usług; 2) Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował odpowiednim potencjałem
technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – Wykonawca zobowiązany jest wykazać, ze dysponuje lub
będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, o kwalifikacjach zawodowych, doświadczeniu i
wykształceniu niezbędnym do wykonania zamówienia, odpowiadającymi warunkom określonym poniżej: a. Trener
prowadzący szkolenia z zakresu ewidencji księgowej w projektach unijnych realizowanych na terenie województwa
mazowieckiego w ramach RPO WM 2014-2020 oraz FEM na lata 2021-2027 (co najmniej 3 osoby): Wskazana osoba (w
przypadku większej liczby osób, każda ze wskazanych osób): a) w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania
ofert przez okres co najmniej 24 miesięcy świadczyła usługi szkoleniowe z zakresu ewidencji księgowej; b) w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, prowadziła osobiście jako trener, co najmniej 15 szkoleń z ww.
zakresu tematycznego w trakcie których omawiana była tematyka dotycząca: księgowych zasad rozliczania środków,
kwalifikowalności wydatków, zakupów w projektach unijnych, elementów instrukcji obiegu dokumentów, prowadzenia i
kontroli wyodrębnionej ewidencji księgowej; każde szkolenie prowadzone było dla co najmniej 15 osobowych grup
uczestników; II) dotyczy Części 2: 1) Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym czasie wykonał należycie (w przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych wykonuje) co najmniej 2 usługi odpowiadające swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot
zamówienia, tj. usługom polegającym na przeprowadzeniu szkoleń przez ekspertów, o wartości co najmniej 40.000,00 zł
każda z usług; 2) Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia – Wykonawca zobowiązany jest wykazać, ze dysponuje lub będzie dysponował
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, o kwalifikacjach zawodowych, doświadczeniu i wykształceniu niezbędnym do
wykonania zamówienia, odpowiadającymi warunkom określonym poniżej: a. Trener prowadzący szkolenia z zakresu Prawa
zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane oraz zasada konkurencyjności w projektach unijnych
realizowanych na terenie województwa mazowieckiego w ramach RPO WM 2014-2020 oraz FEM na lata 2021-2027 (co
najmniej 3 osoby): Wskazana osoba (w przypadku większej liczby osób, każda ze wskazanych osób): a) w ciągu ostatnich 3
lat przed upływem terminu składania ofert przez okres co najmniej 24 miesięcy świadczył usługi szkoleniowe z zakresu
Prawa zamówień publicznych; b) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, prowadziła osobiście jako
trener, co najmniej 15 szkoleń z ww. zakresu tematycznego w trakcie których omawiana była tematyka dotycząca: realizacji
zamówień publicznych, ustalenia wartości zamówienia, zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane, rodzaje
nieprawidłowości w zamówieniach publicznych realizowanych w ramach projektów unijnych, przeprowadzenie procedury z
zachowaniem zasad konkurencyjności oraz zasad kontroli prawidłowości udzielania zamówień w projektach unijnych, każde
szkolenie prowadzone było dla co najmniej 15 osobowych grup uczestników; III) dotyczy Części 3: 1) Wykonawca w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym czasie
wykonał należycie (w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje) co najmniej 2 usługi odpowiadające swoim
rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. usługom polegającym na przeprowadzeniu szkoleń
przez ekspertów, o wartości co najmniej 40.000,00 zł każda z usług; 2) Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował
odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – Wykonawca zobowiązany jest
wykazać, ze dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, o kwalifikacjach zawodowych,
doświadczeniu i wykształceniu niezbędnym do wykonania zamówienia, odpowiadającymi warunkom określonym poniżej: a.
Trener prowadzący szkolenia z zakresu podatku VAT w jednostkach samorządu terytorialnego w projektach unijnych
realizowanych na terenie województwa mazowieckiego w ramach RPO WM 2014-2020 oraz FEM na lata 2021-2027 (co
najmniej 3 osoby): Wskazana osoba (w przypadku większej liczby osób, każda ze wskazanych osób): a) w ciągu ostatnich 3
lat przed upływem terminu składania ofert przez okres co najmniej 24 miesięcy świadczyła usługi szkoleniowe z zakresu
podatku VAT; b) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, prowadziła osobiście jako trener, co
najmniej 15 szkoleń z ww. zakresu tematycznego w trakcie których omawiana była tematyka dotycząca: zasad
funkcjonowania podatku VAT w Polsce, kwalifikowalności VAT w projektach unijnych lub prawa do odliczenia,
prewspółczynik i jego rozliczenie oraz mechanizmu podzielnej płatności, każde szkolenie prowadzone było dla co najmniej
15 osobowych grup uczestników; IV) dotyczy Części 1-3: 1) Wykonawca, który składa ofertę na więcej niż jedną część
przedmiotu zamówienia, w każdej z części może wykazać spełnienie poniższego warunku: „Wykonawca w okresie ostatnich
3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym czasie wykonał
należycie (w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje) co najmniej 2 usługi odpowiadające swoim rodzajem
i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. usługom polegającym na przeprowadzeniu szkoleń przez
ekspertów, o wartości co najmniej (…) zł każda z usług”, za pomocą tych samych usług spełniających wszystkie wymagania
Zamawiającego; 2) Szkolenia dokumentujące doświadczenie trenera muszą być zrealizowane zgodnie z ogólnie
obowiązującą definicją, tj.: szkolenie to zorganizowane działanie i forma doskonalenia umiejętności, podnoszenia wiedzy i
kwalifikacji zawodowych w wielu obszarach, prowadzone w określonym miejscu i czasie, prowadzone wg określonej
metodyki i zgodnie z przyjętym programem, którego celem jest dostarczenie wiedzy /lub/i doskonalenie, ćwiczenie
umiejętności lub/i kształtowanie / zmiana postaw, czyli zwiększenie poziomu/zakresu kompetencji uczestników. Zgodnie z ta
definicją, szkolenie trwające zgodnie z programem dłużej niż jeden dzień, traktowane jest jako jedno szkolenie; 3) Szkolenia
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z danego zakresu tematycznego może prowadzić wyłącznie trener, który został wskazany (przypisany do danego zakresu)
w ofercie Wykonawcy. Zamawiający nie dopuszcza możliwości dodawania trenerów prowadzących szkolenia do Wykazu
osób złożonego wraz z ofertą; 4) Jedna osoba nie może prowadzić szkoleń z więcej niż jednego zakresu tematycznego; 5)
W przypadku wskazania więcej niż trzech osób realizujących dany zakres tematyczny, każda z dodatkowych osób również
musi spełniać wymagania określone dla danego zakresu; 6) W związku z pozacenowym kryterium oceny ofert
„Doświadczenie Zespołu trenerskiego”, o którym mowa w pkt 33.2.2 SWZ, Wykonawca może otrzymać punkty za
doświadczenie wskazanych trenerów. Wykonawca zobowiązany jest wskazać informacje niezbędne do prawidłowego
ustalenia, która oferta zostanie oceniona najwyżej oraz załączyć stosowane dokumenty do oferty

Po zmianie: 
1. O udzielenie zamówienia w każdej części postępowania mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 ustawy P.z.p., w szczególności dotyczące:
zdolności technicznej lub zawodowej: I) dotyczy Części 1: 1) Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym czasie wykonał należycie (w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje) co najmniej 2 usługi odpowiadające swoim rodzajem i wartością usługom
stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. usługom polegającym na przeprowadzeniu szkoleń przez ekspertów, o wartości co
najmniej 5.000,00 zł każda z usług; 2) Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował odpowiednim potencjałem
technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – Wykonawca zobowiązany jest wykazać, ze dysponuje lub
będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, o kwalifikacjach zawodowych, doświadczeniu i
wykształceniu niezbędnym do wykonania zamówienia, odpowiadającymi warunkom określonym poniżej: a. Trener
prowadzący szkolenia z zakresu ewidencji księgowej w projektach unijnych realizowanych na terenie województwa
mazowieckiego w ramach RPO WM 2014-2020 oraz FEM na lata 2021-2027 (co najmniej 3 osoby): Wskazana osoba (w
przypadku większej liczby osób, każda ze wskazanych osób): a) w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania
ofert przez okres co najmniej 24 miesięcy świadczyła usługi szkoleniowe z zakresu ewidencji księgowej; b) w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, prowadziła osobiście jako trener, co najmniej 15 szkoleń z ww.
zakresu tematycznego w trakcie których omawiana była tematyka dotycząca: księgowych zasad rozliczania środków,
kwalifikowalności wydatków, zakupów w projektach unijnych, elementów instrukcji obiegu dokumentów, prowadzenia i
kontroli wyodrębnionej ewidencji księgowej; każde szkolenie prowadzone było dla co najmniej 15 osobowych grup
uczestników; II) dotyczy Części 2: 1) Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym czasie wykonał należycie (w przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych wykonuje) co najmniej 2 usługi odpowiadające swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot
zamówienia, tj. usługom polegającym na przeprowadzeniu szkoleń przez ekspertów, o wartości co najmniej 5.000,00 zł
każda z usług; 2) Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia – Wykonawca zobowiązany jest wykazać, ze dysponuje lub będzie dysponował
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, o kwalifikacjach zawodowych, doświadczeniu i wykształceniu niezbędnym do
wykonania zamówienia, odpowiadającymi warunkom określonym poniżej: a. Trener prowadzący szkolenia z zakresu Prawa
zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane oraz zasada konkurencyjności w projektach unijnych
realizowanych na terenie województwa mazowieckiego w ramach RPO WM 2014-2020 oraz FEM na lata 2021-2027 (co
najmniej 3 osoby): Wskazana osoba (w przypadku większej liczby osób, każda ze wskazanych osób): a) w ciągu ostatnich 3
lat przed upływem terminu składania ofert przez okres co najmniej 24 miesięcy świadczył usługi szkoleniowe z zakresu
Prawa zamówień publicznych; b) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, prowadziła osobiście jako
trener, co najmniej 15 szkoleń z ww. zakresu tematycznego w trakcie których omawiana była tematyka dotycząca: realizacji
zamówień publicznych, ustalenia wartości zamówienia, zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane, rodzaje
nieprawidłowości w zamówieniach publicznych realizowanych w ramach projektów unijnych, przeprowadzenie procedury z
zachowaniem zasad konkurencyjności oraz zasad kontroli prawidłowości udzielania zamówień w projektach unijnych, każde
szkolenie prowadzone było dla co najmniej 15 osobowych grup uczestników; III) dotyczy Części 3: 1) Wykonawca w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym czasie
wykonał należycie (w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje) co najmniej 2 usługi odpowiadające swoim
rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. usługom polegającym na przeprowadzeniu szkoleń
przez ekspertów, o wartości co najmniej 5.000,00 zł każda z usług; 2) Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował
odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – Wykonawca zobowiązany jest
wykazać, ze dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, o kwalifikacjach zawodowych,
doświadczeniu i wykształceniu niezbędnym do wykonania zamówienia, odpowiadającymi warunkom określonym poniżej: a.
Trener prowadzący szkolenia z zakresu podatku VAT w jednostkach samorządu terytorialnego w projektach unijnych
realizowanych na terenie województwa mazowieckiego w ramach RPO WM 2014-2020 oraz FEM na lata 2021-2027 (co
najmniej 3 osoby): Wskazana osoba (w przypadku większej liczby osób, każda ze wskazanych osób): a) w ciągu ostatnich 3
lat przed upływem terminu składania ofert przez okres co najmniej 24 miesięcy świadczyła usługi szkoleniowe z zakresu
podatku VAT; b) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, prowadziła osobiście jako trener, co
najmniej 15 szkoleń z ww. zakresu tematycznego w trakcie których omawiana była tematyka dotycząca: zasad
funkcjonowania podatku VAT w Polsce, kwalifikowalności VAT w projektach unijnych lub prawa do odliczenia,
prewspółczynik i jego rozliczenie oraz mechanizmu podzielnej płatności, każde szkolenie prowadzone było dla co najmniej
15 osobowych grup uczestników; IV) dotyczy Części 1-3: 1) Wykonawca, który składa ofertę na więcej niż jedną część
przedmiotu zamówienia, w każdej z części może wykazać spełnienie poniższego warunku: „Wykonawca w okresie ostatnich
3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym czasie wykonał
należycie (w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje) co najmniej 2 usługi odpowiadające swoim rodzajem
i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. usługom polegającym na przeprowadzeniu szkoleń przez
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ekspertów, o wartości co najmniej 5.000,00 zł każda z usług”, za pomocą tych samych usług spełniających wszystkie
wymagania Zamawiającego; 2) Szkolenia dokumentujące doświadczenie trenera muszą być zrealizowane zgodnie z ogólnie
obowiązującą definicją, tj.: szkolenie to zorganizowane działanie i forma doskonalenia umiejętności, podnoszenia wiedzy i
kwalifikacji zawodowych w wielu obszarach, prowadzone w określonym miejscu i czasie, prowadzone wg określonej
metodyki i zgodnie z przyjętym programem, którego celem jest dostarczenie wiedzy /lub/i doskonalenie, ćwiczenie
umiejętności lub/i kształtowanie / zmiana postaw, czyli zwiększenie poziomu/zakresu kompetencji uczestników. Zgodnie z ta
definicją, szkolenie trwające zgodnie z programem dłużej niż jeden dzień, traktowane jest jako jedno szkolenie; 3) Szkolenia
z danego zakresu tematycznego może prowadzić wyłącznie trener, który został wskazany (przypisany do danego zakresu)
w ofercie Wykonawcy. Zamawiający nie dopuszcza możliwości dodawania trenerów prowadzących szkolenia do Wykazu
osób złożonego wraz z ofertą; 4) Jedna osoba nie może prowadzić szkoleń z więcej niż jednego zakresu tematycznego; 5)
W przypadku wskazania więcej niż trzech osób realizujących dany zakres tematyczny, każda z dodatkowych osób również
musi spełniać wymagania określone dla danego zakresu; 6) W związku z pozacenowym kryterium oceny ofert
„Doświadczenie Zespołu trenerskiego”, o którym mowa w pkt 33.2.2 SWZ, Wykonawca może otrzymać punkty za
doświadczenie wskazanych trenerów. Wykonawca zobowiązany jest wskazać informacje niezbędne do prawidłowego
ustalenia, która oferta zostanie oceniona najwyżej oraz załączyć stosowane dokumenty do oferty
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