
Ogłoszenie o zamówieniu 
Roboty budowlane

Remont mieszkania z przeznaczeniem na mieszkanie chronione wspierane przy ul. Słowiańskiej 31/1 
w Nysie w ramach Projekt partnerski „Nie -  Sami -  Dzielni -  rozwój usług społecznych....

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY____________________________________________________________________________________

1.1. ) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2. ) Nazwa zamawiającego: Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 004501963

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1. ) Ulica: Komisji Edukacji Narodowej 1A

1.5.2. ) Miejscowość: Nysa

1.5.3. ) Kod pocztowy: 48-303

1.5.4. ) Województwo: opolskie

1.5.5. ) Kraj: Polska

1.5.6. ) Lokalizacja NUTS 3: PL523 - Nyski

1.5.7. ) Numer telefonu: 774472370

1.5.8. ) Numer faksu: 774336746

1.5.9. ) Adres poczty elektronicznej: opsnysa@op.pl

1.5.10. ) Adres strony internetowej zamawiającego: ops-nysa.pl

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

1.7. ) Przedmiot działalności zamawiającego: Ochrona socjalna

SEKCJA II -  INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1. ) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2. ) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3. ) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont mieszkania z przeznaczeniem na mieszkanie chronione wspierane przy ul. Słowiańskiej 31/1 
w Nysie w ramach Projekt partnerski „Nie -  Sami -  Dzielni -  rozwój usług społecznych....

2.4. ) Identyfikator postępowania: ocds-148610-22f6716e-28f8-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5. ) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00326994/01

2.6. ) Wersja ogłoszenia: 01

2.7. ) Data ogłoszenia: 2022-08-31 11:55

2.8. ) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9. ) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00003204/07/P

2.10. ) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Remont mieszkania z przeznaczeniem na mieszkanie chronione wspierane przy ul. Słowiańskiej 31/1 w Nysie Projektu 
Parnerskiego Nie-Sami-Dzielni

2.11. ) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie



2.13. ) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy -  usługi 
społeczne: Nie

2.14. ) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej: Tak

2.15. ) Nazwa projektu lub programu

Projekt partnerski „Nie -  Sami -  Dzielni -  rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne” w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIIl-lntegracja 
Społeczna, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

2.16. ) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III -  UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1. ) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
http://ops-nysa.pl/

3.2. ) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4. ) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń 
oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5. ) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z 
wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a 
Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu:
a) miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/;
b) ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal;
c) poczty elektronicznej - e.urbaniak@ops-nysa.pl 
Szczegółowe informacje podano w dokumentach SWZ

3.6. ) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie 
zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu:
a) miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/;
b) ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal;
c) poczty elektronicznej - e.urbaniak@ops-nysa.pl
2. Wykonawca, który zamierza wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. 
Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” 
oraz do „Formularza do komunikacji”.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i 
oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortal dostępnym pod 
adresem: https://miniportal.uzp.gov.plAA/arunkiUslugi.aspx oraz Regulaminie ePUAP.
4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia i wycofania oferty oraz do 
komunikacji wynosi 150 MB.
5. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii 
dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
6. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta Wykonawcy i załączniki do oferty) 
odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez 
miniPortal (Formularz do komunikacji). Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana. We 
wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia 
(BZP).
7. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za 
pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów 
elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na adres email 
e.urbaniak@ops-nysa.pl.
Szczegółowe informacje podano w dokumentach SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych 
budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14. ) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15. ) RODO (obowiązek informacyjny): 1. RODO: Stosownie do art. 13 ust. 1 - 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych



osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016 r., str. 1 -  dalej „RODO”) Zamawiający informuje, iż administratorem danych 
osobowych jest: Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie, ul. Komisji Edukacji Narodowej 1A, 48-303 Nysa;
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym 
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych w OPS w Nysie kontakt: 
e-mail: iod@ops-nysa.pl, telefon: 77 447 23 70.
4. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b-e unijnego rozporządzenia 
RODO w celu realizacji zadań własnych
lub statutowych wynikających ze szczegółowych przepisów prawa lub zawartych umów.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas określony w szczegółowych przepisach prawa, dla zachowania celów 
archiwalnych.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania oraz prawo żądania od 
Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli Pani/Pana zdaniem 
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym
lub umownym, a w szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy.
9. Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane uprawnionym organ na podstawie przepisów prawa.
10. W odniesieniu do Pana/Pani danych osobowych decyzje nie będą podejmowane 
w sposób zautomatyzowany, nie będą profilowane.
11. posiada Pani/Pan:
-  na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana z zastrzeżeniem, iż w przypadku gdy wykonanie 
obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, 
zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie 
żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
-  na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych z zastrzeżeniem, iż skorzystanie przez osobę, 
której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 
2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy 
w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp;
-  na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem 
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO oraz z zastrzeżeniem iż, wystąpienie z żądaniem,
o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu;
-  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych 
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
a) nie przysługuje Pani/Panu:
-  w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
-  prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
-  na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania 
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Szczegółowe informacje znajdują się w dokumentach SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Szczegółowe informacje znajdują się w dokumentach SWZ.

SEKCJA IV -  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ~

4.1. ) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1. ) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2. ) Numer referencyjny: OPS.271.3.2022

4.1.3. ) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4. ) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2. ) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest remont mieszkania z przeznaczeniem na mieszkanie chronione wspierane przy ul. 
Słowiańskiej 31/1 w Nysie.

4.2.6. ) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7. ) Dodatkowy kod CPV:

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne



45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne 

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10. ) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 80 dni

4.2.11. ) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty 
budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1. ) Sposób oceny ofert: 1. Kryterium oceny ofert:
a) K1 - cena - waga 60 %
b) K2 - termin realizacji zamówienia - waga 40%

4.3.2. ) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3. ) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5. ) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6. ) Waga: 60 

Kryterium 2

4.3.4. ) Rodzaj kryterium:
inne.

4.3.5. ) Nazwa kryterium: Termin realizacji zamówienia

4.3.6. ) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek 
kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3. ) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4. ) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) nie podlegają wykluczeniu;
b) spełniają warunki udziału w postępowaniu.
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawcę w przypadkach o których mowa w art.
108 ust. 1 ustawy Pzp i w art. 7 ust.1 pkt 1-3 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach 
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa Narodowego (Dz. U z 2022 r. poz. 
835).
Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 Pzp.
3. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą spełniać warunki udziału w postępowaniu dotyczące 
zdolności technicznej lub zawodowej j.n.:
Wykonawca musi wykazać, iż dysponuje lub będzie dysponował osobą zdolną do wykonania zamówienia, tj.:
1) co najmniej 1 osobą - posiadająca uprawnienia budowlane tzn. Kierownika budowy, który będzie prowadził dziennik 
budowy,
- doświadczenie zawodowe- co najmniej 3 lata od uzyskania uprawnień,
2) Wykonawcę zobowiązuje się do umieszczenia na budowie w widocznym miejscu tablice informacyjną oraz ogłoszenie 
zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony,
3) Wykonawca musi odpowiednio zabezpieczyć teren budowy.
Uwaga: W/w osoba/y muszą posiadać ważne uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. 
Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 
kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w 
budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831) lub odpowiadające im kwalifikacje nadane na podstawie uprzednio obowiązujących 
przepisów prawa lub odpowiednich przepisów upoważniające do kierowania robotami budowlanymi w zakresie objętym 
przedmiotem zamówienia. W przypadku Wykonawców zagranicznych dopuszcza się również kwalifikacje zdobyte w innych 
państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 
grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.



U. z 2020r. poz. 220).
4) Wykonawcę zobowiązuje się do przeprowadzenia wizji lokalnej na podstawie art. 226.ust. 1 pkt. 18 tzn. zapoznania się z 
dokumentacją znajdującą się u zamawiającego oraz przeprowadzenie wizji lokalnej w miejscu remontu ( Zał. Nr. 9)

Szczegółowe informacje znajdują się w SWZ.

5.5. ) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6. ) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Do oferty Wykonawca 
dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, o których mowa w art. 108 
ust. 1 ustawy Pzp oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i w art. 7 ust.1 pkt 1-3 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o 
szczególnych rozwiązaniach przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa Narodowego 
(Dz. U z 2022 r. poz. 835).
2. W przypadku, gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt VI.3. niniejszej SWZ, polega na 
zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, Wykonawca oświadczenie, o którym mowa w pkt 
VII.1 SWZ, załącza do oferty, od każdego z podmiotów udostępniających zasoby w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na 
jego zasoby.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt VII.1 SWZ, składa 
każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia.
4. Do oferty Wykonawca dołącza aktualny na dzień składania ofert protokół o odbyciu wizji lokalnej w celu sprawdzenia niezbędnych 
dokumentów dot. realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u zamawiającego oraz o odbyciu wizji lokalnej na miejscu remontu.
5. Wykonawca na dzień składania ofert dołącza uproszczony kosztorys ofertowy.
Szczegółowe informacje znajdują się w dokumentach SWZ.

5.7. ) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.
Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni 
terminie od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia:
a) w celu wykazania braku podstawy wykluczenia z postępowania, o której mowa w art. 108 ust.
1 pkt 5 ustawy Pzp:
oświadczenia Wykonawcy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o 
ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę w 
postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami 
potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.
Oświadczenie należy złożyć w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci 
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
b) w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa 
wpktVI.3. SWZ:
wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za 
kierowanie robotami budowlanymi, 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 
informację o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Wykaz osób należy złożyć w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub postaci elektronicznej 
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
2. Zgodnie z art. 58 ustawy Pzp o udzielenie zamówienia Wykonawcy mogą ubiegać się wspólnie (konsorcja, spółki cywilne).
3. W przypadku gdy o udzielenie zamówienia ubiegać się będą Wykonawcy wspólnie, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do 
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w 
sprawie zamówienia publicznego.
4. W zakresie nieuregulowanym SWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 
grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać 
zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r„ poz. 2415).
Szczegółowe informacje znajdują się w dokumentach SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA I Z ^ Z Z Z I Z Z I I Z Z Z Z I Z I I Z Z Z Z Z Z I I I Z Z I Z I

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3. ) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4. ) Zam awiający w ym aga wadium : Nie

6.5. ) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6. ) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
5. Jeżeli wybrana zostanie oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający zastrzega 
sobie prawo żądania przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych 
Wykonawców.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt VI 1.1



SWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia.
3. W przypadku gdy o udzielenie zamówienia ubiegać się będą Wykonawcy wspólnie, Wykonawcy ustanawiają 
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Szczegółowe informacje znajdują się w dokumentach SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na 
sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie 

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją 
zamówienia: Nie

SEKCJA VIII -  PROCEDURA ~

8.1. ) Termin składania ofert: 2022-09-21 10:00

8.2. ) Miejsce składania ofert: 2. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany lub wycofania oferty 
dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika 
dostępnej na miniPortalu. Szczegółowe informacje znajdują sie w dokumentach SWZ.

8.3. ) Termin otwarcia ofert: 2022-09-21 10:30

8.4. ) Termin związania ofertą: 30 dni

D Y R E K /T O R  
Ośrodka Pomjbc f Społecznej
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Publikacja ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych
Do e.urbaniak@ops-nysa.pl

e-Zamowienio
elektroniczne zamówienia publiczne

Publikacja ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych
Dzień dobry,

Ogłoszenie o zamówieniu o numerze 2022/BZP 00326994/01 w dniu 2022-08-31 zostało opublikowane w 
Biuletynie Zamówień Publicznych.

LINK

Wiadomość wygenerowana automatycznie. Proszę nie odpowiadać.

Jeżeli ten mail był wysłany do Ciebie omyłkowo - zignoruj powyższą wiadomość lub powiadom Urząd 
Zamówień Publicznych.
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