
Ogłoszenie nr 519299-N-2020 z dnia 2020-03-03 r.  

Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne Spółka Akcyjna: Usługi psychologiczne w zakresie 
rozwoju umiejętności społecznych 
 
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  
Nadwiślański Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej  
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: Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne Spółka Akcyjna, krajowy 
numer identyfikacyjny 17026675000000, ul. ul. Wojska Polskiego  3 , 82-440  Dzierzgoń, 
woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 55 276 25 70, e-mail emichalska_rti@dzierzgon.com.pl, 



faks 55 276 25 79.  
Adres strony internetowej (URL): www.rti.dzierzgon.com.pl  
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: Inny (proszę określić):  
Spółka Akcyjna  
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  
www.rti.dzierzgon.com.pl  
 
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia  
Tak  
www.rti.dzierzgon.com.pl  
 
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:  
Wyłącznie w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy 
z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe( tj. Dz. U. 2018 poz. 2188 ze zm.) , osobiście lub 
za pośrednictwem kuriera  



Adres:  
Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne Spółka Akcyjna, ul. Wojska Polskiego 3, 82-440 
Dzierzgoń  
 
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: Usługi psychologiczne w zakresie 
rozwoju umiejętności społecznych  
Numer referencyjny: 2/NOWES/2020  
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: Przedmiotem zamówienia są usługi psychologiczne w 
zakresie rozwoju umiejętności społecznych w ramach projektu pt „Nadwiślański Ośrodek 
Wsparcia Ekonomii Społecznej” w ramach Osi priorytetowej 6 Integracja, działania 6.3. 
Ekonomia społeczna, poddziałania 6.3.2. Podmioty ekonomii społecznej w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 -2020 
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez 
Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. w partnerstwie ze: Stowarzyszeniem na rzecz 
Oparcia Społecznego i Rozwoju PERSPEKTYWA w Kończewicach oraz Stowarzyszeniem 
Wspierania Przedsiębiorczości w Malborku. Podmiotami, na rzecz których świadczone będą 
usługi psychologiczne w zakresie rozwoju umiejętności społecznych są uczestnicy objęci 
wsparciem Nadwiślańskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, tj. a) Osoby fizyczne 
będące uczestnikami projektu pt. „Nadwiślański Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” b) 
przedsiębiorstwo społeczne (PS), w tym spółdzielnia socjalna, o której mowa w ustawie z 



dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1205) c) 
podmiot reintegracyjny, realizujący usługi reintegracji społecznej i zawodowej osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym, tj: - Centrum Integracji Społecznej i Klub Integracji 
Społecznej; - Zakład Aktywności Zawodowej i Warsztat Terapii Zajęciowej, o których mowa 
w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1172 z zm.); d) organizacja pozarządowa 
lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r., z zm); e) organizacja 
pozarządowa, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność gospodarczą, z której zyski wspierają 
realizację celów statutowych; f) spółdzielnia, której celem jest zatrudnienie tj. spółdzielnie 
pracy, inwalidów i niewidomych, działające w oparciu o ustawę z dnia 16 września 1982 r. - 
Prawo spółdzielcze (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1285 z p. zm.). g) spółka non-profit, o których 
mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie, o ile udział sektora publicznego w spółce wynosi nie więcej niż 50%. 
Podmioty objęte usługami zostaną przyjęte do udziału w projekcie oraz skierowane do 
Wykonawcy przez Zamawiającego. Zamawiający obejmie wszystkie podmioty ekonomii 
społecznej uczestniczące w projekcie kompleksowym wsparciem świadczonym zgodnie ze 
STANDARDAMI USŁUG I DZIAŁANIA OŚRODKÓW WSPARCIA EKONOMII 
SPOŁECZNEJ dostępnymi na stronie www.pozytek.gov.pl. Miejsce realizacji usług Usługi 
świadczone będą głównie w siedzibie Zamawiającego pod adresem 82-440 Dzierzgoń, ul. 
Wojska Polskiego 3 oraz w siedzibach partnerów pod następującymi adresami 82-200 
Malbork, Aleja Wojska Polskiego 499, Kończewice 4 ( 82-213) Przewiduje się także 
możliwość świadczenia usług w siedzibach PES bądź we wskazanych przez nie miejscach na 
terenie powiatów: kwidzyński, malborski, starogardzki i sztumski. Dojazdy na miejsce 
świadczenia usług nie będą wliczane w czas świadczenia usługi. Przedmiot usługi 
psychologicznej w zakresie rozwoju umiejętności społecznych 1. Wykonawca jest 
zobowiązany do świadczenia usług na rzecz uczestników projektu objętych wsparciem 
Nadwiślańskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej zgodnie z potrzebami i 
zapotrzebowaniem zgłaszanym przez PES w trakcie realizacji projektu. 2. Wymienione w pkt. 
3 zagadnienia Zamawiający traktuje jako przykładowe i zastrzega możliwość zgłaszania 
potrzeb usługi psychologicznej w szerszym zakresie. 3. Do zakresu świadczenia usługi 
psychologicznej w zakresie rozwoju umiejętności społecznych zalicza się w szczególności:  
dokonanie analizy sytuacji uczestników projektu objętych wsparciem Nadwiślańskiego 
Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej i zastosowanie adekwatnej ścieżki postępowania 
wobec uczestnika.  Zajęcia indywidualne i grupowe z rozwoju umiejętności społecznych: 
Umiejętność komunikacji interpersonalnej, Budowanie pozytywnych relacji w grupie, 
Współpraca zespołowa, Przełamywanie barier komunikacyjnych w grupie i środowisku, 
zmiana postawy z biernej na aktywną, zwiększenie umiejętności motywowania innych do 
działania na rzecz społeczności lokalnej  opracowanie dokumentacji w szczególności: opinie 
dotyczące uczestnika projektu lub grupy z uwzględnieniem zaleceń/rekomendacji dotyczącej 
dalszej pracy ze specjalistami, ze wskazaniem obszarów do samodzielnego rozwijania w celu 
osiągnięcia oczekiwanej skuteczności., przekazywanie w formie pisemnej lub e-mail 
wszystkich dokumentów potwierdzających odbycie świadczonej usługi psychologicznej.  
 
II.5) Główny kod CPV: 85121270-6  
Dodatkowe kody CPV:  
 
 
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 



zamówienia):  
Wartość bez VAT:  
Waluta:  
 
(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: Tak  
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: 
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP – 
powtórzenie podobnych usług do wyczerpania środków przeznaczonych na realizację 
przedmiotowego zadania maksymalnie do 45%.  
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: 2021-12-31  
 
II.9) Informacje dodatkowe: Przedmiot zamówienia będzie wykonywany w okresie od dnia 
zawarcia umowy do dnia 31.12.2021 r. lub do wyczerpania całkowitej kwoty przewidzianej 
na wynagrodzenie wykonawcy, w zależności od tego, którekolwiek zdarzenie nastąpi 
wcześniej. Przedmiot zamówienia obejmuje maksymalnie 849 godzin zegarowych z 
możliwością ewentualnego zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług. 
Dokładne terminy i godziny świadczenia usług zostaną ustalone przez Zamawiającego.  
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 precyzuje szczegółowych wymagań w tym zakresie.  
Informacje dodatkowe  
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje szczegółowych wymagań w tym zakresie.  
Informacje dodatkowe  
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  
Określenie warunków: Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli wykonawca 
wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które zostaną 
skierowane do jego realizacji tj.: wykonawca skieruje do wykonania zamówienia co najmniej 
1 osobę (psychologa), która posiada: a. wykształcenie – minimum wyższe psychologiczne, b. 
doświadczenie w prowadzeniu doradztwa psychologicznego indywidualnego lub grupowego 
dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, rozumiane jako 
przeprowadzenie przez nią co najmniej 300 godzin doradztwa psychologicznego 
indywidualnego lub grupowego dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym, w ostatnich 3 latach przed dniem składania ofert.  
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: 
Tak  
Informacje dodatkowe:  
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:  
odpis 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 PZP;  
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:  
wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia według wzoru 
Załącznika nr 5 do SIWZ, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z 
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i 
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu 
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi 
osobami.  
III.5.2) W ZAKRESIE 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 określa warunków w wyżej wymienionym zakresie.  
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)  



1. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o 
której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o 
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 
24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić 
dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. 
2. Formularz oferty wg wzoru załącznika nr 1 do SIWZ 3. Wykaz osób do oceny kryterium 
"doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia " wg wzoru załącznika nr 5A 
do SIWZ 4. odpowiednie pełnomocnictwa 5. dokumenty dotyczące podmiotu trzeciego , w 
celu wykazania braku istnienia wobec niego podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w 
zakresie, w jakim Wykonawca powołuje sie na jego zasoby, warunków udziału w 
postępowaniu - jeżeli wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego  
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  
 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty 
zasadniczej:  
 
 
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:  
 
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 brutto oferty 80,00 
Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 20,00 
 
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: Nie  
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:  
 
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: 2020-03-11, godzina: 13:00,  
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  
> polski  
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 dni (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:  
IV.6.5) Informacje dodatkowe:  
Zgodnie z art. 13 ust. 1 - 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 
kwietnia 2016 r. (dalej: „rozporządzenie 2016/679”) informujemy, że: • Administratorem 
danych zbieranych i przetwarzanych w celu prowadzenia postępowania, zawarcia umowy 
oraz realizacji umowy jest Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. z siedzibą przy ul. 
Wojska Polskiego 3 w Dzierzgoniu • Dane osobowe mogą zostać ujawnione właściwym 
organom (w tym np. odpowiednim organom Unii Europejskiej, Najwyższej Izbie Kontroli, 
Krajowej Administracji Skarbowej) oraz podmiotom (w tym wykonawcom oraz każdemu kto 
jest zainteresowany zgodnie z zasadą jawności postępowania), upoważnionym zgodnie z 
obowiązującym prawem. • Osobom, które w postępowaniu o udzieleniu zamówienia 
publicznego podały swoje dane osobowe przysługuje prawo dostępu do danych oraz ich 
sprostowania, a w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit e/f 
rozporządzenia 2016/769 – prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych 
osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do prowadzenia postępowania, 
zawarcia umowy oraz realizacji umowy. • Osobom, które w postępowaniu podały swoje dane 
osobowe przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. • Dane osobowe są 
przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit c rozporządzenia 2016/679 w zw. z przepisami 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, art. 6 ust. 1 lit. b 
rozporządzenia 2016/679 – w odniesieniu do danych osobowych osoby będącej stroną umowy 
oraz art. 6 ust. 1 lit e rozporządzenia 2016/679 – w odniesieniu do pozostałych danych 
osobowych - w celu i zakresie niezbędnym do zawarcia i realizacji umowy. • Okres 
przetwarzania danych jest zgodny z kategorią archiwalną dokumentacji postępowania i 
wynosi odpowiednio:  4 lata od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego,  jeżeli czas trwania i rozliczenia umowy przekracza 4 lata - przez cały czas 
trwania umowy i okresu jej rozliczania,  w przypadku zamówień współfinansowanych ze 
środków UE przez okres, o którym mowa w art. 125 ust. 4 lit. d) w zw. z art. 140 
rozporządzenia nr 1303/2013.  w zakresie określonym w przepisach o archiwizacji – do 
czasu przeprowadzania archiwizacji dokumentacji. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony 
Danych - IOD@.fio.org • Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu 
podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. W przypadku przekazywania zamawiającemu 
danych osobowych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą, Wykonawca 
zobowiązany jest do podania osobie, której dane dotyczą informacji, o których mowa w art. 
14 rozporządzenia 2016/679 zawierającej informacje wskazane poniżej: Informacje i dane do 
kontaktów w sprawie danych osobowych Administrator Danych: Regionalne Towarzystwo 
Inwestycyjne S.A., ul. Wojska Polskiego 3, 82-440 Dzierzgoń, e-mail: rti@dzierzgon.com.pl 
Inspektor Ochrony Danych – e-mail: IOD@.fio.org Informacje dotyczące przetwarzanych 
danych osobowych  Celem przetwarzania danych jest: prowadzenie postępowania, zawarcie 
umowy oraz realizacja umowy dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego prowadzonego przez Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A., którego 
dotyczy niniejsza SIWZ.  Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit c 
rozporządzenia 2016/679 w zw. z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych, oraz art. 6 ust. 1 lit e rozporządzenia 2016/679 – w odniesieniu do 
pozostałych danych osobowych - w celu i zakresie niezbędnym do zawarcia i realizacji 
umowy.  Dane osobowe będą przetwarzane przez okres odpowiednio: - 4 lat od dnia 
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, - jeżeli czas trwania i 
rozliczenia umowy przekracza 4 lata - przez cały czas trwania umowy i okresu jej rozliczania, 
- w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE przez okres, o którym mowa 
w art. 125 ust. 4 lit. d) w zw. z art. 140 rozporządzenia nr 1303/2013, - w zakresie określonym 
w przepisach o archiwizacji – do czasu przeprowadzania archiwizacji dokumentacji. > Źródło 



pochodzenia danych: wykonawcy, członkowie ich organów, pełnomocnicy, osoby do 
kontaktu, ale także te same kategorie osób u podwykonawców i podmiotów udostępniających 
zasoby a także wystawcy referencji. > Kategorie przetwarzanych danych: imię, nazwisko, 
wykształcenie, doświadczenie, e-mail oraz numer telefonu. > Podanie danych osobowych jest 
warunkiem zawarcia oraz realizacji umowy. > Konsekwencją niepodania danych osobowych 
może być: odrzucenie oferty wykonawcy lub rozwiązanie umowy o udzielenie zamówienia 
publicznego. Odbiorcy danych osobowych  Dane osobowe mogą zostać przekazane do 
organizacji międzynarodowej, w tym do uprawnionych organów Unii Europejskiej.  
Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. Prawa osoby, której dane dotyczą Osobom, których dane osobowe zostały 
udostępnione na potrzeby postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego oraz zawarcia i 
realizacji umowy przysługuje prawo dostępu do danych oraz ich sprostowania, a w 
odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit e/f rozporządzenia 
2016/769 – prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Informacje 
o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu Dane osobowe nie będą 
podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. W przypadku, 
gdy wykonanie obowiązku, o którym mowa w art. 15 ust. 1 – 3 rozporządzenia 2016/679, 
wymagałoby niewspółmiernego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane 
dotyczą wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w 
szczególności podania daty lub nazwy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.  
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  
 
 
 

 

 


