
 

SR-II.272.2.80.2021 Kielce, dnia 14.04.2021 r. 

Rozeznanie rynku 

Procedura prowadzona bez stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Starostwie 

Powiatowym w Kielcach z dnia 20 stycznia 2021 r.  

Powiat Kielecki- Starostwo Powiatowe w Kielcach dokonuje rozeznania rynku na zapewnienie 

łączy w technologii IP VPN dedykowanych dla systemu Pojazd/Kierowca pomiędzy 

Wydziałem Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kielcach (Urząd) a 9 

(dziewięcioma) filiami znajdującymi się na terenie powiatu kieleckiego (Delegaturami), przez 

okres 24 miesięcy, począwszy od dnia 1 maja 2021 r. 

Specyfikację techniczną zamówienia zawiera załącznik nr 1 do rozeznania rynku. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do powołania/likwidacji maksymalnie dwóch lokalizacji 

filii Wydziału Komunikacji i Transportu. 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

a) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1) – 6) oraz art. 109 ust. 1 pkt 4) 

i 5) ustawy Pzp.  

Na wykazanie braku podstaw do wykluczenia Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie, 

zgodnie z Załącznikiem nr 5 do Zaproszenia oraz odpis lub informację  

z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzony nie wcześniej niż 3 

miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 

ewidencji;  

b) posiadają zdolność do występowania w obrocie gospodarczym. 

Zamawiający odstępuje od precyzowania tego warunku. Ocena spełniania nastąpi na 

podstawie Oświadczania o spełnianiu warunków udziału, zgodnie z Załącznikiem nr 4 do 

Zaproszenia; 

c) posiadają uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, 

o ile wynika to z odrębnych przepisów. 

Zamawiający odstępuje od precyzowania tego warunku. Ocena spełniania nastąpi na 

podstawie Oświadczania o spełnianiu warunków udziału, zgodnie z Załącznikiem nr 4 do 

Zaproszenia; 

d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

Zamawiający odstępuje od precyzowania tego warunku. Ocena spełniania nastąpi na 

podstawie Oświadczania o spełnianiu warunków udziału, zgodnie z Załącznikiem nr 4 do 

Zaproszenia;   

e) dysponują zdolnościami technicznymi lub zawodowymi, w szczególności osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia.  

Zamawiający odstępuje od precyzowania tego warunku. Ocena spełniania nastąpi na 

podstawie Oświadczania o spełnianiu warunków udziału, zgodnie z Załącznikiem nr 4 do 

Zaproszenia. 

 

 

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału  

w postępowaniu, brak podstaw do wykluczenia oraz spełnienie wymagań 

Zamawiającego: 



Do wypełnionego i podpisanego Formularza ofertowego każdy Wykonawca musi 

dołączyć aktualne na dzień składania ofert: 

a) Oświadczenie dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu, zgodnie                                

z Załącznikiem nr 4 do Zaproszenia;  

b)  Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia z postępowania, zgodnie z Załącznikiem nr 

5 do Zaproszenia;  

 

Z Wykonawcą, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa na 

warunkach określonych w złączniku nr 3 do niniejszego rozeznania. 

Ofertę cenową należy złożyć na Formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 2 do 

niniejszego rozeznania. Cenę brutto stanowi łączne ryczałtowe wynagrodzenie Wykonawcy z 

tytułu wykonania niniejszego przedmiotu zamówienia i uwzględnia wszelkie koszty związane z 

jego realizacją. 

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował najniższą ceną. 

Osoby do kontaktu w sprawie: 

 rozeznania rynku: Wiktor Kruk , tel. (41) 200 13 55, e-mail: 

zamowienia@powiat.kielce.pl , 

 przedmiotu zamówienia: Paweł Olesiak , tel. (41) 200 12 17, e-mail: 

olesiak.p@powiat.kielce.pl . 

Ofertę należy złożyć do dnia 20.04.2021 r. pocztą elektroniczną na adres: 

zamowienia@powiat.kielce.pl . 

Zamawiający zastrzega możliwość niewyłonienia Wykonawcy w niniejszym rozeznaniu.  

Załączniki: 

1. Specyfikacja techniczna zamówienia – załącznik nr 1, 

2. Formularz ofertowy – załącznik nr 2, 

3. Wzór umowy – załącznik nr 3. 

4. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 4,  

5. Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania - załącznik nr 5.  
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