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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:226325-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Papier ze znakiem wodnym
2020/S 095-226325
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Centralna Komisja Egzaminacyjna
Krajowy numer identyfikacyjny: 014925224
Adres pocztowy: ul. Józefa Lewartowskiego 6
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL
Kod pocztowy: 00-190
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Aleksandra Łabuś
E-mail: przetargi@cke-efs.pl
Tel.: +48 225366632
Faks: +48 225366504
Adresy internetowe:
Główny adres: https://bip.cke.gov.pl/
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://bip.cke.gov.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: państwowa jednostka budżetowa

I.5)

Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Zaprojektowanie i wykonanie poddruków zaświadczeń i świadectw oraz ich dystrybucja do okręgowych komisji
egzaminacyjnych w 2021 i 2022 roku
Numer referencyjny: CKE/5/2020
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II.1.2)

Główny kod CPV
22420000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest:
— zadanie I – poddruki na 2021 r. – zaprojektowanie i wykonanie poddruków zaświadczeń o szczegółowych
wynikach egzaminu ósmoklasisty, poddruków świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie,
poddruków świadectw dojrzałości, na papierze ze znakiem wodnym o specjalnym składzie chemicznym
uniemożliwiającym bezśladowe usunięcie druku oraz dystrybucja ww. materiałów do siedzib 8 Okręgowych
Komisji Egzaminacyjnych,
— zadanie II – poddruki na 2022 r. – wykonanie (w tym ewentualne dostosowanie projektów) poddruków
zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, poddruków świadectw potwierdzających
kwalifikacje w zawodzie, poddruków świadectw dojrzałości, na papierze ze znakiem wodnym o specjalnym
składzie chemicznym uniemożliwiającym bezśladowe usunięcie druku oraz dystrybucja ww. materiałów do
siedzib 8 Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych.

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 2 545 002.97 PLN

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
79800000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest:
— zadanie I – poddruki na 2021 r. – zaprojektowanie i wykonanie poddruków zaświadczeń o szczegółowych
wynikach egzaminu ósmoklasisty, poddruków świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie,
poddruków świadectw dojrzałości, na papierze ze znakiem wodnym o specjalnym składzie chemicznym
uniemożliwiającym bezśladowe usunięcie druku oraz dystrybucja ww. materiałów do siedzib 8 Okręgowych
Komisji Egzaminacyjnych,
— zadanie II – poddruki na 2022 r. – wykonanie (w tym ewentualne dostosowanie projektów) poddruków
zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, poddruków świadectw potwierdzających
kwalifikacje w zawodzie, poddruków świadectw dojrzałości, na papierze ze znakiem wodnym o specjalnym
składzie chemicznym uniemożliwiającym bezśladowe usunięcie druku oraz dystrybucja ww. materiałów do
siedzib 8 Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych.
2. Zamawiający zastrzega możliwość skorzystania w ramach każdego z ww. zadań z prawa opcji polegającej
na rozszerzeniu przedmiotu zamówienia o dodatkową liczbę egzemplarzy poddruków, w przypadku
zapotrzebowania wykraczającego poza zamówienie podstawowe, zgłoszonego przez Zamawiającego w trakcie
trwania umowy, zrealizowanego nie wcześniej jednak niż po zrealizowaniu dostaw w zakresie podstawowym
w ramach danego zadania. Maksymalny zakres dodatkowego zamówienia w ramach zadania nie przekroczy
60 000 sztuk łącznie poddruków zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty / świadectw
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dojrzałości / świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. Prawo opcji może zostać zrealizowane
poprzez jednorazowe zamówienie albo poprzez sukcesywne zamówienia składane przez Zamawiającego.
Każdorazowe zamówienie w ramach prawa opcji nie wyniesie mniej niż 10 000 szt. Jeżeli Zamawiający nie
skorzysta z całości lub z części z prawa opcji (wykonanie prawa opcji nie osiągnie maksymalnych założeń 60
000 szt. poddruków w ramach zadania), Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie o wykonanie prawa opcji
wobec Zamawiającego, w tym za utracone korzyści, na co Wykonawca wyraża nieodwołalną zgodę. W ramach
prawa opcji Zamawiający jest uprawniony do rozszerzenia przedmiotu zamówienia o liczbę i rodzaj poddruków
wg faktycznego zapotrzebowania.
3. Podział na zadania nie jest podziałem zamówienia na części. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert
częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4. Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania poniżej wymienionej czynności przez osoby zatrudnione
przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040, z późn. zm.): wytworzenie poddruków.
5. Liczby zamawianych poddruków:
1) dla zadania I:
a) 380 000 szt. poddruków zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty;
b) 580 000 szt. poddruków świadectw dojrzałości;
c) 525 000 szt. poddruków świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie;
oraz opcję (liczby maksymalne):
d) 60 000 szt. łącznie poddruków zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty / świadectw
dojrzałości / świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie;
2) dla zadania II:
a) 460 000 szt. poddruków zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty;
b) 605 000 szt. poddruków świadectw dojrzałości;
c) 640 000 szt. poddruków świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie;
oraz opcję (liczby maksymalne):
d) 60 000 szt. łącznie poddruków zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty / świadectw
dojrzałości / świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.
6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) określa załącznik nr 1a i 1b do SIWZ.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Skrócenie terminów realizacji przedmiotu zamówienia w ramach zamówienia
podstawowego / Waga: 24.00
Kryterium jakości - Nazwa: Skrócenie terminów realizacji przedmiotu zamówienia w ramach prawa opcji / Waga:
05.00
Kryterium jakości - Nazwa: Aspekty społeczne I / Waga: 06.00
Kryterium jakości - Nazwa: Aspekty społeczne II / Waga: 05.00
Cena - Waga: 60.00

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 2 545 002.97 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
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II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający zastrzega możliwość skorzystania w ramach każdego z ww. zadań (zadanie I i zadanie
II) z prawa opcji polegającej na rozszerzeniu przedmiotu zamówienia o dodatkową liczbę egzemplarzy
poddruków, w przypadku zapotrzebowania wykraczającego poza zamówienie podstawowe, zgłoszonego przez
Zamawiającego w trakcie trwania umowy, zrealizowanego nie wcześniej jednak niż po zrealizowaniu dostaw w
zakresie podstawowym w ramach danego zadania. Maksymalny zakres dodatkowego zamówienia w ramach
każdego zadania nie przekroczy 60 000 sztuk łącznie poddruków zaświadczeń o szczegółowych wynikach
egzaminu ósmoklasisty / świadectw dojrzałości / świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. Prawo
opcji może zostać zrealizowane poprzez jednorazowe zamówienie albo poprzez sukcesywne zamówienia
składane przez Zamawiającego. Każdorazowe zamówienie w ramach prawa opcji nie wyniesie mniej niż 10
000 szt. Jeżeli Zamawiający nie skorzysta z całości lub z części z prawa opcji (wykonanie prawa opcji nie
osiągnie maksymalnych założeń 60 000 szt. poddruków w ramach zadania), Wykonawcy nie przysługuje żadne
roszczenie o wykonanie prawa opcji wobec Zamawiającego w tym za utracone korzyści, na co Wykonawca
wyraża nieodwołalną zgodę. W ramach prawa opcji Zamawiający jest uprawniony do rozszerzenia przedmiotu
zamówienia o liczbę i rodzaj poddruków wg faktycznego zapotrzebowania.

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Termin związania ofertą 2 miesiące rozumie się jako 60 dni. Wykonawca jest zobowiązany wykonać zamówienie
podstawowe w terminie od dnia podpisania umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego do dnia:
— 17 maja 2021 r., a zamówienie w ramach opcji do 14 października 2021 r. (zadanie I),
— 16 maja 2022 r., a zamówienie w ramach opcji do 17 października 2022 r. (zadanie II).
Wadium 50 000 PLN; zabezpieczenie 8 % ceny oferty

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.1)

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca wykaże spełnienie warunków udziału w postępowaniu zgodnie z wymaganiami rozdziału IX, X,
XI,XIV i XVIII SIWZ.
1. Wykonawca wraz z ofertą składa w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego
kwalifikowanym podpisem elektronicznym JEDZ w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków
udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania – wg treści określonej
w załączniku nr 2 do SIWZ – JEDZ i wymagań określonych w SIWZ. W przypadku gdy o zamówienie
ubiegają się Wykonawcy występujący wspólnie, JEDZ składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie.
W przypadku gdy Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania spełniania
warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym Wykonawca powołuje się na ich zasoby oraz w
celu potwierdzenia, że ww. podmioty nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek
określonych w SIWZ, składa również JEDZ dotyczący tych podmiotów.
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Zamawiający oceni wstępnie spełnianie warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę na podstawie
oświadczenia w części IV sekcja α JEDZ. Pełne wykazanie przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału
w postępowaniu zostanie wykazane poprzez dokumenty i oświadczenia składane przez Wykonawcę w
następstwie wezwania.
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz w celu potwierdzenia spełniania
warunków udziału w postępowaniu Wykonawca, którego ofertę oceniono jako najkorzystniejszą, składa pocztą
elektroniczną w terminie wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni od dnia wezwania przez Zamawiającego:
1) wykaz – zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ – w celu wykazania spełnienia warunków udziału w
postępowaniu dotyczących zdolności technicznej i zawodowej;
2) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w zakresie niezbędnym
do wykazania spełniania warunku zdolności technicznej i zawodowej, zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ;
3) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej;
4) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków;
5) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;
6–7) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 ustawy Pzp
oraz w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 21 ustawy Pzp;
8–10) oświadczenia zgodnie z załącznikami 5–7 do SIWZ.
3. Jeżeli Wykonawca, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, polega na zdolnościach
lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował
niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając wraz z ofertą zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
4. W przypadku wykazania w wykazie dostaw kwot w walucie innej niż PLN, Wykonawca jest zobowiązany
dodatkowo podać wartość w PLN, dokonując przeliczenia kwot na podstawie średniego kursu NBP:
1) z dnia wykonania zamówienia – w przypadku zamówień zrealizowanych do upływu terminu składania ofert;
2) z dnia, w którym wg Wykonawcy nastąpiło wykonanie zamówienia w zakresie niezbędnym do warunku
udziału w postępowaniu – w przypadku gdy zamówienie ma charakter ciągły lub okresowy i nie zostało
zakończone do upływu terminu składania ofert.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1
ustawy Pzp, w szczególności:
1) posiadają zdolności techniczne i zawodowe, tj. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonali:
a) dwie umowy obejmujące wytworzenie materiałów technologią druku stalorytniczego, o wartości każdej
wykazanej umowy nie mniejszej niż 700 000,00 PLN brutto;
b) dwie umowy obejmujące wytworzenie papieru z wielotonowym, umiejscowionym znakiem wodnym, o
wartości każdej wykazanej umowy nie mniejszej niż 700 000,00 PLN brutto;
2) posiadają zdolności techniczne i zawodowe w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia (osoby oddelegowane do realizacji zamówienia), tj. dysponują co najmniej 2 osobami, z których
jedna uczestniczyła w procesie wykonania druku stalorytniczego, a druga uczestniczyła w procesie wytworzenia
papieru z wielotonowym, umiejscowionym znakiem wodnym, o nakładzie nie mniejszym niż 100 000 szt. dla
każdej z wyżej wymienionych osób.
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2. Wykonawcy, którzy biorą udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia podlegają wykluczeniu z
postępowania w przypadku zaistnienia przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 i oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, 4 i 8 z
zastrzeżeniem art. 24 ust. 7–10 ustawy Pzp.
3. W przypadku gdy w postępowaniu o udzielenie zamówienia biorą udział Wykonawcy występujący wspólnie,
warunki, o których mowa w ust. 1, muszą spełniać łącznie, z zastrzeżeniem, że:
— w zakresie pkt 1a) warunek musi spełnić samodzielnie co najmniej jeden z Wykonawców występujących
wspólnie,
— w zakresie pkt 1b) warunek musi spełnić samodzielnie co najmniej jeden z Wykonawców występujących
wspólnie.
Natomiast brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, 4 i 8 z zastrzeżeniem art. 24 ust. 7–10 ustawy Pzp musi
spełnić każdy z Wykonawców występujących wspólnie.
4. W przypadku gdy Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, warunki, o których mowa w ust. 1
musi spełniać łącznie z tymi podmiotami, z zastrzeżeniem, że:
— warunek w zakresie pkt 1a) musi spełnić samodzielnie co najmniej podmiot albo Wykonawca,
— warunek w zakresie pkt 1b) musi spełnić samodzielnie co najmniej podmiot albo Wykonawca,
oraz wykazać, że podmioty, na których zasoby się powołuje nie podlegają wykluczeniu z postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, 4 i 8 ustawy
Pzp.
5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu, o którym mowa w ust. 4, nie potwierdzają spełnienia
przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy
wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie wskazanym przez Zamawiającego:
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami; lub
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności
techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, potwierdzające spełnienie warunków
udziału w postępowaniu, o których mowa w ust. 1.
5. Sposób oceny: ocena spełniania powyższych warunków wymaganych od Wykonawcy zostanie dokonana wg.
formuły spełnia – nie spełnia.
III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
Zamówienie jest zastrzeżone dla zakładów pracy chronionej oraz wykonawców, których głównym celem jest
społeczna i zawodowa integracja osób niepełnosprawnych lub defaworyzowanych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wynagrodzenie za prawidłowe i kompletne zaprojektowanie i wykonanie
materiałów oraz za przeniesienie majątkowych praw autorskich na polach eksploatacji określonych w § 5
umowy, do projektów poddruków oraz wynagrodzenie za wykonanie dostaw zamawianych w ramach prawa
opcji.

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania
zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Procedura otwarta
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IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)

Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)

Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 18/06/2020
Czas lokalny: 09:00

IV.2.3)

Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 18/06/2020
Czas lokalny: 13:00
Miejsce:
Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Centralna Komisja Egzaminacyjna, ul. Józefa
Lewartowskiego 6, 01-190 Warszawa, POLSKA, w pokoju nr 418.
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3)

Informacje dodatkowe:
1. Wykonawca składa ofertę w oryginale wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ. Ofertę składa się w
oryginale w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez
Wykonawcę. Szczegółowy sposób złożenia oferty został opisany w rozdziale XIV i XVIII SIWZ.
2. Wraz z ofertą Wykonawca składa:
— formularze cenowe – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1a i załącznik 1b do formularza oferty. Formularze
cenowe we składa się w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym
podpisem elektronicznym przez Wykonawcę,
— pełnomocnictwo (jeżeli ofertę i wszystkie załączone dokumenty podpisuje(-ą) osoba(-y) nieujawnione w
rejestrze lub ewidencji oraz w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia).
Pełnomocnictwo składa się w oryginale (opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez
udzielającego pełnomocnictwo) albo w kopii poświadczonej za zgodność przez notariusza (opatrzone
kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez notariusza),
— oświadczenie JEDZ w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym
podpisem elektronicznym przez Wykonawcę. Szczegółowy sposób złożenia JEDZ został opisany w rozdziale X
ust. 1 SIWZ,
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— potwierdzenie wniesienia wadium (przelew) lub dokument wadium (oryginał) zgodnie z wymaganiami
rozdziału XVII SIWZ,
— zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia Wykonawcy zasobów – zgodnie z wymaganiami rozdziału
X ust. 2 SIWZ.
Zamawiający zastosuje w postępowaniu procedurę odwróconą, o której mowa w art. 24aa ustawy Pzp.
Komunikacja
1. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu
https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej:przetargi@ckeefs.pl
2. Wykonawca składa ofertę wraz z dokumentami i oświadczeniami (w tym JEDZ) wskazanymi w rozdziale XI
za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego
również na miniPortalu. Wypełniając ww. formularz Wykonawca wskazuje jako odbiorcę Centralną Komisję
Egzaminacyjną. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty na adres poczty elektronicznej (e-mail). Zasady
złożenia ofert i komunikacji zostały określone w szczególności w rozdziale XIV i XVIII SIWZ.
3. Pozostała komunikacja, w tym przesyłanie:
— oświadczeń, wniosków, zapytań,
— na wezwanie elektronicznych dokumentów i oświadczeń lub ich elektronicznych kopii poświadczonych za
zgodność z oryginałem,
— na wezwanie wyjaśnień i uzupełnień (w tym również uzupełnień JEDZ, elektronicznych dokumentów i
oświadczeń),
— wezwań Zamawiającego,
odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej przy użyciu adresu e-mail: przetargi@cke-efs.pl
(Zamawiającego) oraz adresów mail podanych w ofertach Wykonawców.
4. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują
się numerem ogłoszenia (BZP, TED lub ID postępowania).
5. Oferta jest przygotowana i szyfrowana zgodnie z rozdziałem XIV SIWZ.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Termin i zasady odwołań zgodnie z działem VI ustawy Prawo zamówień publicznych

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
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Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12/05/2020
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