Zarządzenie Nr ZA/12/2012
PREZESAZARZĄDU Europort Sp. z 0.0.
z dnia 02-04-2012 r.
w sprawie wprowadzenia

zmian do REGULAMINU POSTĘPOWANIA W SPRAWACH UDZIELANIA
ZAMÓWIEŃ W EUROPORT Sp. z 0.0.

Zgodnie z DECYZJĄPREZESAZARZĄDU z dnia 02-04-2012 dat. korekta blędu w zapisach w zal.
nr 3 do REGULAMINUpostępowania w sprawach udzielania zamówień w EUROPORTSp. z

tj. "Procedura

0.0.

zawierania

umów

dla

zadań

objętych

projektem

,,Budowa

Terminala Europort w ramach POliŚ 2007-2013"
Zarządza się, co następuje:

§1
Wprowadza się zmiany do:
1.

ZAŁĄCZNIKA
"PROCEDURA

NR 3 REGULAMINU
ZAWIERANIA

REG.Ol/VII/2010

UMÓW

DLA ZADAŃ

edycja

6 z dnia

23-03-2012

tj.

OBJĘTYCH PROJEKTEM "BUDOWA

TERMINALA EUROPORT" W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I
ŚRODOWISKO 2007-2013,
Rozwój transportu

Priorytet

intermodalnego.

VII Transport

przyjazny

środowisku,

Działanie

7.4.

"

Zmiana treści zapisu w pkt. 11 ZAŁĄCZNIKA NR 3 REGULAMINU REG.Ol/V11/2010 edycja 6 z dnia 2303-2012 tj. usuwa się omyłkowo

wpisany wyraz "roboczych".

Było: Warunki udziału w przetargu wyznaczać będą na składanie ofert termin nie krótszy niż 5 dni roboczych w
przypadku zamówień o wartości powyżej 50.000 zł netto do 500.000 zł netto (§10 REG.01/V11/201O) i nie
krótszy niż 15 dni roboczych w przypadku zamówień o wartości powyżej 500.000 zł netto (§ 11 REG.
01/V11/2011) od dnia publikacji ogłoszenia .

Powinno być: Warunki udziału w przetargu wyznaczać będą na składanie ofert termin nie krótszy niż 5 dni w
przypadku zamówień o wartości powyżej 50.000 zł netto do 500.000 zł netto (§1O REG.01/V11/2010) i nie
krótszy niż 15 dni w przypadku zamówień o wartości powyżej 500.000 zł netto (§ 11 REG. 01/V11/2011) od dnia
publikacji ogłoszenia
.

§2

Zobowiązuje

się zatrudnionych

w EUROPORT Sp. z

określonych w w/w REGULAMINIE REG.01/VII/2010

0.0.-

do przestrzegania

edycja 7 z dnia 02-04-2012.

stosowania

zasad

§3

Z dniem wejścia w życie REGULAMINU POSTĘPOWANIA W SPRAWACH UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ W
EUROPORT Sp. z
tj.

0.0.

REG.01/VII/2010

edycja 7 z dnia 02-04-2012 r. - traci moc poprzednia edycja

nr 6 - z dnia 23-03-2012 r.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 02-04-2012 r.

Załącznik m l do Zarządzenia m ZAJ12/2012
Prezesa Zarządu EUROP ORT Sp. z 0.0.
z dnia 02 kwietnia 2012 r.

REG.Ol/VII/2010

REGULAMIN postępowania

w sprawach udzielania

zamówień

0.0.

w EUROPORT Sp. z.

numer
EUROPORT Sp. z. 0.0.

02-04-2012

7

data edycji

edycja

firma

Przedmiot regulacji
§1
Regulamin określa procedury oraz zasady postępowania

pracowników

EUROPORT Sp. z. 0.0., którym

powierzono czynności związane z udzielaniem zamówień na rzecz EUROPORT Sp. z 0.0.

Przepisy ogólne
§2

1.

Wszelkie użyte w regulaminie pojęcia odpowiadają

znaczeniowo pojęciom, którymi posługuje się

ustawa PZP z dnia 29.01.2004 r. ze zm.- z tym, iż ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1)

Zamawiającym - należy przez to rozumieć EUROPORTSp. z. 0.0.;

2)

Kierowniku
0.0.

zamawiającego

- należy przez to rozumieć Prezesa Zarządu EUROPORT Sp. z.

lub osobę posiadającą upoważnienie

wydane

przez Prezesa Zarządu EUROPORT Sp.

z.o.o.
3)

Wykonawcy
organizacyjną
zamówienia,

4)

postępowaniu

5)

Komisji

- należy przez to rozumieć
nieposiadającą

osobowości

prawnej,

która

ubiega

albo jednostkę
się

o udzielenie

złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia;
- należy przez to rozumieć postępowanie

przetargowej

postępowania

osobę fizyczną, osobę prawną

-

należy

przez

to

o udzielenie zamówienia;

rozumieć

komisję

do

przeprowadzenia

o udzielenie zamówienia;

§3
1.

Za przygotowanie

i przeprowadzenie

postępowania

o udzielenie zamówienia

odpowiada

Prezes

i przeprowadzenie

postępowania

o udzielenie zamówienia

odpowiadają

także

Zarządu.
2.

Za przygotowanie
inne osoby

w zakresie,

związane z przygotowaniem

w jakim

powierzono

im czynności

w postępowaniu

oraz czynności

postępowania
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Komisja przetargowa
§4
1.

Kierownik

zamawiającego

zamówienia,

powołuje

komisję

zwaną dalej "komisja

do przeprowadzenia

przetargową",

jeżeli wartość

postępowania
zamówienia

o udzielenie

jest równa

lub

przekracza kwoty określone w § 6 pkt. 3 regulaminu.
2.

Jeżeli wartość zamówienia

nie przekracza kwot wskazanych w ust. 1 Kierownik zamawiającego

może powołać Komisję przetargową.
3.

Komisja

przetargowa

i przeprowadzenia

może

mieć

charakter

stały

lub

być powoływana

do przygotowania

określonych postępowań.

§5
1.

Kierownik

zamawiającego

członków

Komisji

indywidualizacji

określa

organizację,

przetargowej,

mając

odpowiedzialności

na

skład,
celu

tryb

pracy

oraz

zapewnienie

jej członków za wykonywane

zakres obowiązków

sprawności

jej

działania,

czynności oraz przejrzystości jej

prac.
2.

Do kompetencji

Komisji przetargowej

należy przygotowanie

i przeprowadzenie

postępowania

o

udzielenie zamówienia
1)

Przygotowanie

projektów

pism

w szczególności

odpowiedzi

na

najkorzystniejszej
postępowania
2)

oferty

wraz

związanych
zapytania

z

do

z uzasadnieniem

prowadzonym

Specyfikacji,
i innych

postępowaniem

informacji

o

wymaganych

wyborze

przebiegiem

wzorów pism;

Przygotowanie

dokumentacji

postępowania

o udzielenie

dokumentacji

postępowania

związanej

zamówienia

z

przeprowadzeniem

przygotowaniem

w szczególności

projektu

i innych wymaganych w postępowaniu

3)

Zamieszczanie ogłoszeń związanych z prowadzonym

4)

Przekazywanie Wykonawcom

5)

Ocena spełniania

korespondencji

przez Wykonawców

Specyfikacji,
dokumentów;

postępowaniem,

związanej z prowadzonym

warunków

ogłoszeń,

postępowaniem,

udziału w postępowaniu

oraz badanie i

ocena ofert,
6)

Przedstawianie

Kierownikowi

jednostki

oferty oraz wyboru najkorzystniejszej

propozycji

wykluczenia

Wykonawcy,

odrzucenia

oferty;

7)

Występowanie

do Kierownika zamawiającego z wnioskiem o unieważnienie

8)

Inne czynności przewidziane ustawą i niniejszym regulaminem.

postępowania;
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§6
Ramowe procedury udzielania zamówień regulowane są w następującym
1.

Zamówienia o wartości do 50.000,00 zł netto

2.

Zamówienia o wartości powyżej 50.000,00 zł do 500.000 zł netto

3.

Zamówienia o wartości powyżej 500.000 zł netto.

układzie:

§7
1. Zamówienia

na dostawy, o wartości nieprzekraczającej kwoty 30.000,00 zł netto oraz usługi i

roboty budowlane o wartości nieprzekraczającej
pisemnej, elektronicznej
2. Przy zamówieniach

kwoty 20.000,00

zł netto udziela się w formie

lub droga faksową.

na dostawy o wartości powyżej 30.000,00 zł netto oraz zlecaniu usług i robót

budowlanych o wartości powyżej 20.000,00 zł netto wymagane jest zawarcie umowy.

Procedury udzielania zamówień
§8

1.

Zapytanie o ofertę, w którym to na imienne zaproszenie Wykonawcy składają ofertę.

2.

Przetargu nieograniczonego,

w którym w odpowiedzi

składać wszyscy zainteresowani
3.

Przetargu ograniczonego,
składają wnioski

na ogłoszenie o zamówieniu

oferty mogą

Wykonawcy.

w którym

o dopuszczenie

w odpowiedzi

na ogłoszenie

do udziału w przetargu,

o zamówieniu,

a oferty

Wykonawcy

mogą składać wykonawcy

zaproszeni do negocjacji.

Zamówienia o wartości do 50.000,00 zł netto
§9

1. Zamówienia,
dokonywane
2.

3.

W w/w

których wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w § 6 pkt. 1 mogą być
z pominięciem

przypadku

poszczególnych trybów wymienionych

pracownik

wyznaczony

przez Kierownika

badanie rynku w celu wyboru najkorzystniejszej

oferty.

Wyboru

Zamawiającego

najkorzystniejszej

celowości, gospodarności

oferty

pracownik

w § 8.
Zamawiającego

dokona

przeprowadza

z zachowaniem

zasad

i legalności.
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Zamówienia o wartości powyżej 50.000,00 zł do 500.000,00 zł netto
§ 10
1.

Procedurę

udzielenia

zamówienia

rozpoczyna

zaakceptowany

przez Kierownika

zamawiającego

wniosek (stanowiący załącznik nr 1 do regulaminu) sporządzony przez pracownika Zamawiającego.
2.

Zamówienie

można udzielić w jednym z trybów:

1) Zapytanie o ofertę, w którym to Zamawiający kieruje prośbę do udziału w postępowaniu
minimum S Wykonawców
2)

Przetargu

wyznaczając termin złożenia oferty nie krótszy niż S dni.

nieograniczonego,

internetowej

do

Zamawiającego

którego

ogłoszenie

zostaje

zamieszczone

na

stronie

oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie (biurze) Zamawiającego

-

termin składania ofert nie może być krótszy niż S dni. Ogłoszenie musi zawierać, co najmniej
nazwę

i adres

zamówienia;
3)

Zamawiającego;

termin wykonania zamówienia;

Przetargu ograniczonego,
Zamawiającego

oraz

składania wniosków

uzyskania

Specyfikacji;

określenie

przedmiotu

miejsce i termin składania ofert;

którego ogłoszenie zostaje zamieszczone na stronie internetowej

na tablicy

ogłoszeń

w siedzibie

(biurze)

Zamawiającego.

Termin

nie może być krótszy niż S dni. Ogłoszenie musi zawierać, co najmniej

nazwę i adres Zamawiającego;
negocjacji;

sposób

określenie

sposób oceny

przedmiotu

zamówienia;

i kwalifikowania
termin

Wykonawców

wykonania

zamówienia;

do etapu
miejsce i

termin składania wniosków do udziału w negocjacjach;
3.

Wyboru

najkorzystniejszej

protokołu

pracownik

z wyboru oferty zawierającego,

Wykonawców
warunków

oferty

Zamawiającego

udokumentuje

co najmniej zakres przedmiotu

zaproszonych do złożenia ofert, Wykonawców,

poprzez sporządzenie

zamówienia;

nazwę i adres

którzy złożyli oferty oraz ceny i innych

realizacji zamówienia. Wzór protokołu stanowi załącznik nr 2 do regulaminu.

Zamówienia o wartości powyżej 500.000,00 zł netto

§11
1.

Procedurę udzielenia zamówienia
wniosek

(stanowiący

rozpoczyna zaakceptowany

załącznik

nr

1

do

regulaminu)

przez Kierownika
sporządzony

zamawiającego

przez

pracownika

zamieszczone

na stronie

Zamawiającego.
2.

Zamówienie

można udzielić w jednym z trybów:

l) Przetargu

nieograniczonego,

internetowej
- termin
najmniej

którego

ogłoszenie

zostaje

Zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie (biurze) Zamawiającego

składania ofert nie może być krótszy niż lS dni. Ogłoszenie musi zawierać, co
nazwę

i adres

zamawiającego;

sposób

uzyskania

Specyfikacji;

określenie
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2)

przedmiotu

zamówienia; termin wykonania zamówienia;

Przetargu

ograniczonego,

internetowej

którego

ogłoszenie

miejsce i termin składania ofert;

zostaje

zamieszczone

na

stronie

Zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie (biurze) Zamawiającego

Termin składania ofert nie może być krótszy niż 15 dni. Ogłoszenie musi zawierać, co
najmniej nazwę i adres zamawiającego;
drugiego

etapu;

określenie

przedmiotu

sposób oceny i kwalifikowania
zamówienia;

termin

Wykonawców

wykonania

do

zamówienia;

miejsce i termin składania wniosków do udziału w postępowaniu;

3.

Wyboru najkorzystniejszej
protokołu

oferty pracownik Zamawiającego

z wyboru oferty zawierającego,

adres Wykonawców

zaproszonych

ceny i innych warunków

poprzez sporządzenie

co najmniej zakres przedmiotu

do złożenia ofert,

realizacji

udokumentuje

zamówienia.

Wykonawców,

zamówienia;

nazwę i

którzy złożyli oferty

oraz

Wzór protokołu stanowi załącznik nr 2 do

regulaminu.

Specyfikacja
§ 12
W procedurze

udzielania

zamówienia

opartego

Zamawiający zobowiązany jest do przygotowania
1.

Nazwę oraz adres Zamawiającego;

2.

Tryb udzielenia zamówienia;

3.

Opis przedmiotu

4.

Termin wykonania zamówienia;

5.

Warunki

na przetargu

nieograniczonym

lub ograniczonym

Specyfikacji zawierającej:

zamówienia;

udziału

w postępowaniu

oraz opis sposobu

dokonywania

oceny

spełniania

tych

warunków;
6.

Wykaz oświadczeń
spełniania warunków

7.

Informacje
oświadczeń

lub dokumentów,

jakie mają dostarczyć wykonawcy

w celu potwierdzenia

udziału w postępowaniu;

o sposobie porozumiewania
lub dokumentów,

się zamawiającego

z wykonawcami

a także wskazanie osób uprawnionych

oraz przekazywania

do porozumiewania

się z

wykonawcami;
8.

Opis sposobu przygotowywania

ofert;

9.

Miejsce oraz termin składania ofert / wniosków;

10. Opis sposobu obliczenia ceny;
11. Opis kryteriów,

którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem

znaczenia tych kryteriów

i sposobu oceny ofert;
Strona 5 z 7

Załącznik m l do Zarządzenia nr ZAl12/2012
Prezesa Zarządu EUROP ORT Sp. z 0.0.
z dnia 02 kwietnia 2012 r.

12. Informacje o formalnościach,

jakie powinny zostać dopełnione

po wyborze oferty w celu zawarcia

umowy w sprawie zamówienia;
13. Wzór umowy lub istotne postanowienia,

które zostaną wprowadzone

do treści zawieranej

Zawarcie umowy

§13
1.

Do zawierania i realizacji umów w sprawach zamówień należy stosować w szczególności przepisy
ustawy Kodeks Cywilny.

2.

Umowy w sprawach zamówień
których mowa w regulaminie,

o wartości

zamówienia

równej

lub przekraczających

kwoty, o

pod rygorem nieważności, wymagają formy pisemnej, chyba że

przepisy odrębne wymagają formy szczególnej.
3.

Umowę podpisuje się z Wykonawcą,

4.

Umowy w sprawie zamówienia muszą być parafowane

5.

1)

Osobę przygotowującą,

2)

Radcę prawnego.
Osobą

uprawnioną

do

którego oferta została uznana za najkorzystniejszą.

podpisywania

umów

przez:

w

sprawach

zamówień

jest

Kierownik

zamawiającego.
6.

Podstawą stwierdzenia

należytego wykonania

zamówienia jest protokół

odbioru na wykonane

dostawy, usługi i roboty budowlane.
7.

Zawierane

przez Spółkę umowy

kolejnego

umowy

winne

roku zawarcia

zwierać oznaczenie

umowy.

składające

się m.in. z: numeru

Dopuszczalne jest dodanie

po zakresu, jakiego

dotyczy np.: oznaczenie projektu, trybu w postępowania

itp.

§ 14
POSTĘPOWANIE

W PRZYPADKU NIE ROZSTRZYGNIĘCIA PRZETARGU Z PRZYCZYN WYNIKAJĄCYCH Z
NIE ZGŁOSZENIA SIĘ ŻADNEGO WYKONAWCY

W razie nie zgłoszenia się Wykonawców
Zamawiający

ogłasza przetarg

tj. należy rozumieć

po raz drugi w terminie,

co najmniej

nie złożenia żadnej oferty 14 dni od daty zakończenia

pierwszego przetargu.
Dwukrotnie
odstąpienia

ogłoszony

od procedury

i nierozstrzygnięty

danego

przetargu

ten sam przetarg upoważnia
i wybrania

innej

formy

Zamawiającego

udzielenia

zamówienia

do
-

wskazanych w § 8 niniejszego Regulaminu.
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§ 15

Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem podpisania tj. od 02-04-2012 r.

Z dniem wejścia w życie REGULAMINU POSTĘPOWANIA W SPRAWACH UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ W
EUROPORT Sp. z

0.0.

REG.01/VII/2010

edycja 7 z dnia 02-04-2012 - traci moc poprzednia edycja tj.

nr 6 - z dnia 23-03-2012 r.
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Załącznik

Nr 1 do Regulaminu

edycja 7 - postępowania
zamówień

WNIOSEK NR

1

_

REG.Ol/V11/2010

w sprawach

udzielania

w EUROPORT Sp. z 0.0.

Z DNIA

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

W EUROPORT Sp.

z 0.0.

1
Rodzaj zamówienia

(dostawa, usługa lub robota budowlana):

2

Przedmiot zamówienia

3

Szacunkowa wartość zamówienia

(opis):

(w PLN netto lub wart.
wyraż. w %):

4
Planowana data zakończenia realizacji zamówienia

Akceptacja Kierownika Jednostki

miejscowość,

dnia

.

podpis Kierownika Jednostki.

.

Załącznik Nr 2 do Regulaminu REG. Ol/VII/2010
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PROTOKÓŁ Z WYBORU
W wyniku przeprowadzonego

OFERTY

postępowania

o udzielenie zamówienia

zapytania ofertowego

D

zaproszenia do składania ofert

D

przetargu nieograniczonego

D

przetargu ograniczonego

D

(właściwe

w EUROPORT Sp. z 0.0. w trybie:

zaznaczyć)

stwierdza się, że:
1

Opis przedmiotu zamówienia:

2

Wartość zamówienia oszacowano na kwotę (lub %):
PLN /netto/

3

Zwrócono się do

n/w

1

Wykonawców:

1.
2.

3.
4.

s.
4

Zapytanie ofertowe skierowano: (właściwe zaznaczyć!
faksem
mail'em

S

D
D

telefonicznie
bezpośrednio

za potwierdzeniem

odbioru

D
D

Ogłoszenie przetargowe (lub zaproszenie do składania ofert) zamieszczono na stronie internetowej
www.cleuroport.pl

oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie (biurze) EUROPORT Sp. z 0.0.:3

Data ogłoszenia:

.

Nr ogłoszenia:

.

Wypełnia się w przypadku udzielenia zamówienia w trybie zapytania ofertowego
Wypełnia się w przypadku udzielenia zamówienia w trybie zapytania ofertowego
3 Wypełnia się w przypadku udzielenia zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego lub zaproszenie
do składania ofert
1
2

STR. 2/2
6

adresem

7

w DZIENNIKU

Ogłoszenie przetargowe zamieszczono
Electronic Daily) -czyli internetowej

URZĘDOWYM UNII EUROPEJSKIEJ/TED(Tenders

wersji "Suplementu

do dziennika Urzędowego

http://www.ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do

Data ogłoszenia:

.

Nr ogłoszenia:

.

Unii Europejskiej"

pod

4

Uzyskano następujące oferty na realizację zamówienia: (nazwa Wykonawcy, wartość oferty-w PLN netto! %)

1.
2.
3.
4.

5.
8

W wyniku analizy ofert przedmiotowe
(nazwa Wykonawcy,

9

zamówienie udzielone zostanie następującemu Wykonawcy:

wartość oferty -w PLN netto/ %)

Uzasadnienie wyboru:

Imię, nazwisko, podpis biorącego udział w postępowaniu (ew. Członka Komisji Przetargowej)

Imię, nazwisko, podpis biorącego udział w postępowaniu (ew. Członka Komisji Przetargowej)

Imię, nazwisko, podpis biorącego udział w postępowaniu (ew. Członka Komisji Przetargowej)

ZATWIERDZAM
(podpis Kierownika Jednostki)

4 Wypełnia

objętych

się w przypadku

projektem

"Budowa

udzielenia
Terminala

zamówienia
Europort"

w trybie przetargu

nieograniczonego

w ramach POIiŚ 2007-2013,

Priorytet

lub ograniczonego
VII, Działanie 7.4.

dla zadań

INFRASTRUKTURA
I ŚRODOWISKO
NARODOWA

UNIA EUROPEJSKA
fUNDUSZ SPÓJNOŚCI

ELJRCJF'CJRT

STRATEGIA SPÓJNOŚCI

Załącznik
edycja

Nr

3 do

Regulaminu

7 - postępowania

zamówień

REG.Ol/VII/2010

w sprawach

udzielania

w EUROPORT Sp. z 0.0.

STR. 1/3
PROCEDURA ZAWIERANIA UMÓW DLA ZADAŃ OBJĘTYCH PROJEKTEM "BUDOWA

TERMINALA

EUROPORT" W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2007-2013,
Priorytet

VII Transport przyjazny środowisku,

W związku

z realizacją

Operacyjnego
Działanie

projektu

Infrastruktura

7.4.

kwalifikowania

Rozwój

pn. "BUDOWA

i Środowisko

transportu

wydatków

umów dla zadań objętych projektem")
Celem

procedury

zawieraniu
ramach

jest

POliŚ 2007-2013,

oraz

formie

intermodalnego.

EUROPORT" w ramach
VII Transport

związku

pisemnej oraz stosując tryb przetargu

uprawnienia

zakresem

zawierania

i odpowiedzialności

umów nieobjętych
zostały wdrożone

umów właściwe dla EUROPORT Sp. z 0.0. i zatwierdzone

stosowania

przy

- dokonywanych

ustawy

w

Pzp, w formie

701_705 K.c.

"BUDOWA TERMINALA EUROPORT" w ramach POliŚ 2007-2013

Zawarcie umowy na zakup towarów,

zakresie

się niniejszą procedurę.

nie są objęte

poniżej tryb i zasady zawierania

w

opis procedur

i usług oraz realizację robót budowlanych

które

Programu

przyjazny środowisku,

z wytycznymi

do sporządzenia

pisemnej oraz stosując tryb przetargu, o którym mowa wart.

Określony

w

zasad postępowania,

umów na zakup towarów

w/w

Priorytet

POliŚ ("Zalecenia
wprowadza

określenie

TERMINALA

2007-2013,

intermodalnego

w ramach

7.4. Rozwój transportu

Działanie

zakresem stosowania
na potrzeby

realizacji przedsięwzięcia

- w wewnętrzne

do stosowania

ustawy Pzp, w

zasady zawierania

przez upoważnione

usług czy realizację robót budowlanych

osoby.

w ramach

POIiŚ 2007-2013 przewiduje następujące zasady i etapy postepowania- zintegrowane z aktualnie
obowiązującym REGULAMINEM postępowania w sprawach udzielania zamówień w
EUROPORT Sp. z 0.0. (nr REG.01!V11/2010)
1.

Procedurę

2.

wniosek (stanowiący załącznik nr 1 do REG.01/V11/2010).
Zamówienie zgodnie z § 8 REG.Ol/V11/2010 może zostać udzielone w jednym z wymienionych

3.

udzielenia

zamówienia

rozpoczyna

zaakceptowany

przez Kierownika

Zamawiającego

-

trybów

oraz w zależności od wartości szacunkowej danego zamówienia - dokonuje się wyboru stosownego
trybu udzielania zamówień.
W przypadku realizacji postępowań o wartości powyżej 14.000 EUR (tj. przekraczającej wartość ok.
50.000 zł netto - §10 ust. 2, pkt.2-3 oraz §11 ust.2 REG.01jVllj2010)
a w szczególności realizacji
zamówień w trybie danego przetargu - ogłoszenia o przetargu zostają zamieszczone na firmowej
stronie internetowej
www.cleuroport.pl.
na tablicy ogłoszeń w siedzibie (biurze) Zamawiającego
oraz dodatkowo
w DZIENNIKU URZĘDOWYM UNII EUROPEJSKIEJ!TED (Tenders Electronic Daily) czyli internetowej wersji "Suplementu do dziennika Urzędowego Unii Europejskiej" pod adresem
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http://www.ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do
zapewni przestrzeganie zasady jawności.
4.

-

co w całym

procesie

zawierania

umów

Natomiast dla postępowań
o wartości poniżej 14.000 EUR (tj. poniżej ok. 50.000 zł netto -§9
REG.Ol/VII/2010)
-należy ponosić wydatki zgodnie z zasadą efektywności_tj.
należy przez to
rozumieć- w sposób zapewniający osiągnięcie najlepszego efektu przy możliwie najniższych kosztach.
Dokumentami

potwierdzającymi

wypełnienie

powyżej

zasady

efektywności

są

(zgodnie

z

Wytycznymi w zakresie kwalifikowanie wydatków w ramach POliŚ) przede wszystkim dokumenty z
przeprowadzonego
rozeznania
rynku tj. zapytania
ofertowe
skierowane
do potencjalnych
Wykonawców
(lub wydruk
ze
Wykonawców) wraz z otrzymanymi
stronie www.cleuroport.pl.
5.

W realizacji

zamówienia

strony
internetowej
przedstawiające
ofertami, lub zaproszenie do składania

w toku tzw. rozeznania

rynku - wymaga

oferty
potencjalnych
ofert zamieszczone na

się porównania,

co najmniej

ważnych ofert otrzymanych w wyniku wysłanych zapytań o cenę lub zapytań ofertowych
drogą mailową) do potencjalnych Wykonawców (Dostawców).
W przypadku

zamieszczenia

ogłoszenia

(zaproszenia

do składania

internetowej
(www.cleuroport.pl)
- wystarczająca
do
rozeznania rynku - jest, co najmniej 1 ważna złożona oferta.
6.

7.
8.

ofert)

na firmowej

właściwego

stronie

przeprowadzenia

Notatka z rozmowy telefonicznej nie może być uznana za udokumentowanie
rozeznania rynku.
W ogłoszeniu o przetargu określony zostanie przedmiot przetargu, warunki przetargu lub wskazany
zostanie sposób udostępniania tych warunków wraz z podaniem kryteriów wyboru oferty - zgodnie z
zapisami § 10 i § 11 REG. 01/V1I/2011 a także sposób i miejsce udostępniania procedury zawierania
umów.
Ogłoszenie o przetargu oraz warunki przetargu mogą być zmienione lub odwołane, jeżeli zostało to
zastrzeżone w ich treści.
Warunki udziału w przetargu powinny być określone w sposób jasny, zrozumiały oraz przede
wszystkim zapewniający
równy dostęp dla podmiotów
gospodarczych
ze wszystkich państw
członkowskich
a przede
wybrana oferta.

9.

uznania

2

(również

Opis przedmiotu
wykonawców.

przetargu

wszystkim

powinny

zawierać

kryteria,

nie może zawierać postanowień,

na podstawie,

których

które mogłyby preferować

W przypadku konieczności wskazania w opisie konkretnych

zostanie

konkretnych

znaków towarowych,

patentów, pochodzenia itp. należy wprowadzić rozwiązania równoważne - a co z kolei zapewni
poszanowanie zasady niedyskryminacyjnego
opisu przedmiotu zamówienia.
10. W procesie wyboru wykonawcy zostanie uwzględniona zasada wzajemnego uznawania dyplomów,
świadectw
i innych dokumentów
potwierdzających
posiadanie kwalifikacji
zgodnie z polskim
prawem
11. Warunki udziału w przetargu wyznaczać będą na składanie ofert termin nie krótszy niż 5 dni w
przypadku
zamówień
o wartości
powyżej
50.000 zł netto
do 500.000
zł netto
(§10
REG.01/V1I/2010)

i nie krótszy

niż 15 dni w przypadku

zamówień

o wartości

netto (§ 11 REG. 01/V1I/2011) od dnia publikacji ogłoszenia.
Dokładny termin składania ofert będzie uzależniony od rangi przetargu

powyżej

i zawarty

każdorazowo

warunkach konkretnego przetargu, co umożliwi poszanowanie zasady odpowiednich
poprzez umożliwienie
potencjalnym
wykonawcom
zapoznanie się z przedmiotem
przygotowanie i złożenie swojej oferty.
12. Osoba prowadząca postępowanie przetargowe podlega wyłączeniu z postępowania,
podejrzenie, co do jej bezstronności w trakcie wyboru ofert - a co z kolei gwarantuje

500.000 zł
w

terminów
zamówienia,
jeżeli zachodzi
poszanowanie

zasady przejrzystego i obiektywnego
podejścia
13. Dopuszczalne są ewentualne
negocjacje z oferentami
(wykonawcami).
W warunkach udziału w
przetargu zostanie zamieszczona stosowna informacja o uwzględnieniu etapu negocjacji w procesie
wyboru wykonawcy

i czasu jego trwania.
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14. Oferta złożona w trakcie przetargu przestaje wiązać, gdy została
przetarg został zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert.
15. W trakcie postępowania
podawana w warunkach
16. Wybór najkorzystniejszej

dopuszczalne jest pobranie
udziału danego przetargu.
oferty

wadium,

nastąpi w oparciu o kryteria

wybrana

którego
wyboru

inna oferta

wartość

lub gdy

będzie ewentualnie

podane w warunkach

danego

przetargu oraz w poszanowaniu zasad oszczędności i celowości.
17. Po wyborze konkretnego wykonawcy - sporządzony zostanie pisemne uzasadnienie dokonanego
wyboru
tj. w postaci PROTOKOŁU WYBORU OFERTY (Załącznik nr 2 do REG.Ol/V11/2010),
uwzględniającej maksymalnie 3 pierwsze najkorzystniejsze oferty.
18. Po zakończeniu przetargu - EUROPORT Sp. z 0.0. powiadomi na piśmie uczestników przetargu o
wyborze naj korzystniejszej oferty z podaniem uzasadnienia wyboru.
19. Dopuszcza się ewentualne zamknięcie przetargu bez dokonania wyboru pod warunkiem zawarcia
stosownego

zapisu w warunkach

konkretnego

przetargu ("Ogłoszenie o przetargu oraz warunki przetargu

mogą być zmienione lub odwołane, jeżeli zostało to zastrzeżone w ich treści").
20. Jeżeli nie wystąpią utrudnienia w postępowaniu przetargowym - postępowanie
umowy.
Umowy zawierane

będą w formie

pisemnej,

niezwłocznie

po dokonaniu

kończy się zawarciem

wyboru

naj korzystniejszej

oferty.

dla

Procedura powyższa została zintegrowana z wewnętrznymi
zasadami zawierania umów właściwymi
EUROPORT Sp. z 0.0. - które udostępniane
będą każdorazowo
na. wezwanie potencjalnego

wykonawcy.
EUROPORT Sp. z 0.0. zobowiązuje

się do przechowania

umowy, w tym kopii ofert oraz wysłanych zapytań ofertowych

pełnej dokumentacji

związanej z zawarciem

przez okres 3 lat od zamknięcia programu

POIiŚ na lata 2007-2013.

~
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Wołosiuk

