ZAMAWIAJĄCY:
SIGMA S.A.
Barak 6,
21-002 Jastków
Tel: 502-33-33

Barak, 22.03.2021 r.

Rozeznanie rynku dotyczące specjalistycznego doradztwa w
zakresie prawa zamówień publicznych, ze szczególnym
uwzględnieniem JEDZ

Szanowni Państwo,
w związku z realizacją projektu numer RPLU.03.05.00-06-0083/19 pn. „Zakup usług specjalistycznego
doradztwa w celu podniesienia konkurencyjności firmy SIGMA S.A.” finansowany ze środków
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowa: 3
Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działanie: 3.5 Bon na doradztwo , zwracamy się z prośbą o
przedstawienie oferty cenowej poniższej usługi:
lp
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Nazwa usługi/ opis
Specjalistyczne doradztwo w zakresie prawa zamówień publicznych, ze szczególnym
uwzględnieniem JEDZ:
- usługa doradcza w zakresie Prawa Zamówień Publicznych, ze szczególnym
uwzględnieniem Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ). Usługa
doradcza obejmować będzie:
1. Doradztwo w zakresie opracowania procedur dla Jednolitego Europejskiego
Dokumentu Zamówienia, w szczególności z uwzględnieniem: a) Regulacji w
Dyrektywie 24/2014/UE, b) Podstawy ustawowej - Prawo zamówień publicznych, c)
Rozporządzenia Wykonawczego dotyczącego JEDZ, d) Informacji na temat
Wykonawców i przedstawicieli Wykonawców, e) Informacji na temat podmiotów
udostępniających potencjał (podmiotów trzecich) - skorelowanie powyższego z
formularzem ofertowym, f) Informacji na temat podwykonawców - skorelowanie
powyższego z formularzem ofertowym,
2. Doradztwo w zakresie obejmującym procedury oceny ofert, w szczególności
z uwzględnieniem: a) Wezwania do uzupełnienia, poprawienia i wyjaśnienia
JEDZ-a. Treść wezwania do uzupełnienia, poprawienia i wyjaśnienia JEDZ-a. b)
Przesłanek obligatoryjnych i fakultatywnych wykluczenia z postępowania wykonawcy
w świetle informacji zawartych w złożonym JEDZu. c) Warunków postępowania
(kryteriów kwalifikacji) opisanych przez Zamawiającego. d) Dokumentów
potwierdzających okoliczności zawarte w JEDZ. e) Procedury odrzucenia oferty f)
Rażąco niskiej ceny – sposób składania wyjaśnień przez Wykonawcę na wezwanie
Zamawiającego; interpretacja i ocena wyjaśnień składanych przez Wykonawcę
3.Doradztwo w zakresie obejmującym procedury odwołania się Wykonawcy od
odrzucenia oferty przez Zamawiającego.
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Usługa doradcza zakończy się sporządzeniem i przekazaniem Wnioskodawcy
sprawozdania podsumowującego z przeprowadzonej usługi doradczej.

1. Oferty wariantowe: nie
2. Oferty częściowe: nie – Zamawiający z uwagi na spójny charakter usługi doradczej nie
przewiduje podziału zamówienia na części. Podział zamówienia na części mógłby skutkować
nadmiernymi kosztami wykonania zamówienia, lub też rodziłby potrzebę skoordynowania
działań różnych wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia co mogłaby
poważnie zagrozić właściwemu wykonaniu zamówienia.
3. Podane w ofercie ceny powinny być cenami brutto i obejmować wszystkie składniki niezbędne
do wykonania przedmiotu zapytania.
4. Oferta powinna zawierać ceny jednostkowe, wymagane jest także podanie sumarycznej wartości
oferty. Wartość oferty powinna być określona w PLN w cenach brutto.
5. Cena powinna być określona przez Dostawcę z uwzględnieniem wszelkich upustów, które oferuje
Dostawca.
6. Cena nie może ulec zmianie przez okres ważności oferty.
7. Kryterium wyboru – 100% najniższa cena

Termin realizacji zamówienia:
Od 01.04.2021r. do 15.12.2021 r.
Termin i sposób składania ofert:
Oferty należy przesłać drogą elektroniczną na adres: justyna.szabat@sigmasa.pl lub złożyć osobiście
SIGMA S.A., Barak 6, 21-002 Jastków do 30.03.2021 r. do godz. 10:00 na załączonym formularzu
ofertowym.
Termin związania ofertą:
min do 18.04.2021 r.
Osoba do kontaktu w sprawie zapytania:
Justyna Szabat
Tel: 692 827 128

