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Warszawa, dnia 28.01.2015 r. 

 

OGŁOSZENIE  

O OTWARTYM KONKURSIE OFERT 

 

Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego, działając na podstawie Ustawy z dnia 3 lipca 2002 

roku Prawo Lotnicze ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1393 oraz z 2014 r. poz.768) oraz 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju  z dnia 10 czerwca 2014 roku w sprawie 

upoważnień do wykonywania niektórych czynności nadzoru lub kontroli udzielanych przez 

Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego ( Dz. U. z 2014 r. poz.899) ogłasza otwarty konkurs 

ofert na wykonywanie niektórych czynności nadzoru lub kontroli na podstawie upoważnień 

udzielanych przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego.  

 

1. Szczegółowy zakres czynności nadzoru lub kontroli, które mają być przedmiotem 

upoważnienia znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego Ogłoszenia. 

2. Zbiór przepisów dotyczących czynności, o których mowa w pkt 1 został zamieszczony 

w załączniku nr 2 do niniejszego Ogłoszenia. 

3. Wymogi, o których mowa w § 13 ust.1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury  

i Rozwoju z dnia 10 czerwca 2014 roku w sprawie upoważnień do wykonywania 

niektórych czynności nadzoru lub kontroli udzielanych przez Prezesa Urzędu Lotnictwa 

Cywilnego ( Dz. U. z 2014 r. poz.899 ).  

Podmiot upoważniony powinien spełniać następujące wymogi: 

 

1) posiadać siedzibę lub oddział na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo posiadać 

obywatelstwo Rzeczypospolitej Polskiej lub państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego 

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze 

Gospodarczym; 

2) udokumentować doświadczenie oraz praktykę w zakresie czynności nadzoru                      

lub kontroli, będących przedmiotem upoważnienia, oraz w zakresie czynności 

związanych z dysponowaniem środkami publicznymi – jeżeli takie czynności były 

przez niego wykonywane; 

3) nie prowadzić, bezpośrednio lub jako pełnomocnik, działalności, której nadzoru                  

lub kontroli dotyczą czynności będące przedmiotem upoważnienia; przy czym nie 

dotyczy to możliwości wymiany informacji technicznej między podmiotem 

upoważnionym a podmiotem przez niego nadzorowanym lub kontrolowanym; 

4) posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej obejmujące prowadzenie 

działalności w zakresie czynności nadzoru lub kontroli, będących przedmiotem 

upoważnienia, którego minimalna suma gwarancyjna nie może być mniejsza niż kwota 

300 000 złotych; 
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5) funkcjonować na podstawie postanowień określonego przez siebie kodeksu 

etycznego; 

6) zapewnić poufność informacji dotyczących czynności wykonywanych w ramach 

upoważnienia; 

7) posiadać wdrożony system zarządzania pozwalający na monitorowanie zgodności 

funkcjonowania podmiotu upoważnionego z wymaganiami określonymi                                  

w porozumieniu, dostosowany do wielkości podmiotu upoważnionego oraz charakteru 

prowadzonej przez niego działalności; 

8) prowadzić i przechowywać przez okres 5 lat od dnia zawarcia porozumienia 

dokumentację potwierdzającą spełnienie wymaganych norm w zakresie wykonywanych 

czynności; 

9) zapewnić funkcjonowanie przejrzystego systemu odpowiedzialności i kontroli 

między komórkami podmiotu oraz między podmiotem i osobami przez niego 

zaangażowanymi; 

10) posiadać i systematycznie aktualizować zbiór przepisów dotyczących czynności 

nadzoru lub kontroli będących przedmiotem upoważnienia; 

11) prowadzić ewidencję realizowanych czynności nadzoru lub kontroli będących 

przedmiotem upoważnienia oraz wyodrębnioną ewidencję księgową środków 

otrzymanych na realizację porozumienia; 

12) dysponować kadrą zapewniającą wykonywanie czynności nadzoru lub kontroli 

będących przedmiotem upoważnienia; 

13) posiadać system weryfikacji kwalifikacji kadry oraz zapewnić systematyczne 

szkolenie kadry i ciągłą aktualizację jej wiedzy. 

Zgodnie z § 13 ust. 2. Rozporządzenia wymogi, o których mowa w ust. 1 pkt 7 i 12, 

powinny zostać spełnione na etapie złożenia oferty. 

4. Zasady przyznawania i rozliczania dotacji, jeżeli czynności, o których mowa w pkt 1, 

mają być wykonywane odpłatnie. 

 Nie przewiduje się przyznawania dotacji. 

5. Terminy i warunki wykonywania czynności, o których mowa w pkt 1 zostały określone 

w Załączniku nr 2 do niniejszego Ogłoszenia. 

6. Termin składania ofert ustala się na – sześć tygodni od dnia ukazania się ogłoszenia w 

Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Lotnictwa Cywilnego oraz na stronie 

internetowej Urzędu Lotnictwa Cywilnego i w siedzibie Urzędu na tablicy ogłoszeń. tj. 

do dnia 13.03.2015 r. 

Oferty przesłane pocztą, za pośrednictwem kuriera lub w inny sposób, które dotrą                

do Organizatora konkursu po upływie terminu składania ofert, co zostanie potwierdzone 

w sporządzonym protokole, nie będą uznane za złożone w terminie i mogą być 

odebrane przez Uczestnika wyłącznie na jego koszt. 

7. Miejsce składania ofert –  Urząd Lotnictwa Cywilnego, ul. Marcina Flisa 2, 02-247 

Warszawa, Polska, Punkt Obsługi Klienta, parter, w godzinach pracy Urzędu,                        

tj. 8.15-16.15.  

8. Forma w jakiej mają być składane oferty – wymaga się, aby oferta/oferty zostały 

złożone w formie pisemnej. Dla swojej ważności oferta musi być czytelnie podpisana 

przez osobę upoważnioną /osoby upoważnione/ do składania oświadczeń woli zgodnie                

z właściwym zapisem w KRS lub innym dokumencie określającym status prawny 
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podmiotu. Do oferty należy załączyć pełnomocnictwo. Dokument pełnomocnictwa musi 

być złożony w oryginale lub poświadczonej notarialnie  za zgodność z oryginałem 

kopii.  

Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie upoważnienia muszą ustanowić 

pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania 

w postępowaniu i zawarcia porozumienia. Fakt ustanowienia pełnomocnika musi wynikać 

z załączonych do oferty dokumentów (np. pełnomocnictwa). Dokument pełnomocnictwa 

musi być złożony w oryginale lub poświadczonej notarialnie  za zgodność z oryginałem 

kopii. 

Oferty przesłane pocztą, za pośrednictwem kuriera lub składane w inny sposób, muszą 

dotrzeć do Organizatora konkursu w terminie wskazanym w pkt 6 Ogłoszenia. Organizator 

konkursu nie ponosi odpowiedzialności za skutki braku zachowania przez Uczestników 

powyższych wymagań ( pkt 6-8 Ogłoszenia ). 

9. Tryb i kryteria stosowane przy ocenie i wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru 

ofert. 

9.1. Tryb oceny. Oceny złożonych w terminie ofert, spełniających wymogi 

Rozporządzenia /ogłoszenia/ dokonuje Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego zgodnie                   

z § 6  ww. Rozporządzenia przy pomocy komisji konkursowej. 

9.2. Prezes Urzędu wybiera ofertę lub oferty najkorzystniejsze na podstawie poniższych 

kryteriów oceny ofert zgodnie z zapisem § 6.4  ww. Rozporządzenia:  

1) udokumentowane doświadczenie oraz praktyka w zakresie nadzoru lub kontroli, 

będących przedmiotem dotychczasowej działalności – waga kryterium 50% (maksymalnie 

50 punktów). 

2) kadra zapewniająca wykonanie czynności nadzoru lub kontroli będących przedmiotem 

upoważnienia – waga kryterium 50% (maksymalnie 50 punktów). 

W każdej z czynności, będącej przedmiotem konkursu, kryteria oceny ofert będą takie 

same. 

Punktacja będzie przyznawana zgodnie z zapisem § 6.4. Rozporządzenia, tj.  

- dla kryterium doświadczenie oraz praktyka Podmiotu:  

2 pkt – od 1 roku  doświadczenia w zakresie dotychczasowej działalności                                  

4 pkt – od 2 lat  doświadczenia w zakresie dotychczasowej działalności                                

6 pkt – od 3 lat doświadczenia w zakresie dotychczasowej działalności                                  

8 pkt – od 4 lat  doświadczenia w zakresie dotychczasowej działalności                             

10 pkt – 5 lat i powyżej doświadczenia w zakresie dotychczasowej działalności  

W tym kryteriów punktacja będzie liczona według wzoru: 
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K- Wynik punktowy 

P - ilość punktów przyznanych za doświadczenie podmiotu, 

L=10 – maksymalna liczba punktów za doświadczenie podmiotu. 

 

- dla kryterium kadra:  

Za każdą osobę merytoryczną, posiadającą udokumentowane doświadczenie komisja 

przydzieli następującą liczbę punktów: 

0 pkt – osoby bez doświadczenia: 

2 pkt – osoby z doświadczeniem minimum jeden rok i powyżej; 

5  pkt  - osoby z doświadczeniem minimum dwuletnim i powyżej;  

10 pkt -  osoby z doświadczeniem minimum czteroletnim i powyżej  

posiadający odpowiednią wiedzę oraz umiejętności wymagane do realizacji czynności. 

 

W kryterium kadra liczbę punktów wylicza się jako średnią arytmetyczną ze wszystkich 

punktów przyznanych dla każdej z osób. 

 

 
 

gdzie: 

D – wynik punktowy. 

N- łączna ilość punktów wynikająca z zadeklarowanych lat doświadczenia pracowników 

przez wykonawcę (Podmiot) podzielona przez liczbę zadeklarowanych pracowników. 

M=10- maksymalna ilość punktów doświadczenia osoby. 

 

Punktacja za obydwa  kryteria będzie sumowana. O kolejności ofert decydować będzie 

łączna ilość punktów uzyskanych za obydwa kryteria. 

Wykonawca może w jednym zadaniu/czynności złożyć tylko jedną ofertę – samodzielnie 

lub wspólnie z innym Wykonawcą. Wykonawca ma możliwość złożenia ofert na 

poszczególne czynności / maksymalnie 12 /. Oferta/oferty musi być sporządzona w języku 

polskim. 
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9.3. Termin dokonania wyboru oferty/ ofert. 

      Przewidywany termin wyboru oferty/ofert – 30 dni od upływu terminu składania ofert 

10. Informacja o zrealizowanych przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego w roku 

ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim czynnościach tego samego 

rodzaju co czynności, o których mowa w pkt 1 i związanych z nimi kosztach została 

zamieszczona w Załączniku nr 2 do Ogłoszenia. 

11. Informacja o ograniczeniu liczby podmiotów, które mogą zostać upoważnione. 

Prezes ULC dokonuje wyboru tylko jednej oferty w zadaniu/czynności -  

określonej w Załączniku nr 1 do Ogłoszenia. 

12. Pozostałe informacje. 

12.1.Osoba uprawniona do kontaktów w sprawie konkursu: sekretarz organizacyjny 

konkursu – p. Krzysztof Kaczyński  

Dopuszczalna forma kontaktów – pisemna adres: Urząd Lotnictwa Cywilnego, ul. Marcina 

Flisa 2, 02-247 Warszawa,  Polska, oraz  e-mail: kkaczynski@ulc.gov.pl, 

12.2.Pytania – odpowiedzi/wyjaśnienia związane z treścią Ogłoszenia: 

12.2.1.Wykonawcy mają możliwość zadawania pytań do treści Ogłoszenia o konkursie                 

w terminie do 10 dni od dnia publikacji Ogłoszenia na stronie internetowej ULC. 

12.2.2.Organizator konkursu/komisja konkursowa udzieli odpowiedzi na zgłoszone pytania 

niezwłocznie pod warunkiem, że zostanie zachowany termin, o którym mowa w pkt 12.2.1. 

12.3. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu zostanie opublikowane zgodnie z § 7.1. 

Rozporządzenia. 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1) Lista czynności nadzoru lub kontroli z zakresu techniki lotniczej w ramach  których przewiduje się 

udzielenie, przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, upoważnienia o którym mowa w art. 22 ust. 3 

ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze, zwanej dalej ustawą– załącznik nr 1; 

2) Zbiór przepisów dotyczących czynności nadzoru lub kontroli – załącznik nr 2; 

3) Wzór oferty wykonywania czynności nadzoru lub kontroli (na podstawie Załącznika do Rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 czerwca 2014 roku, poz. 899) – załącznik nr 3; 


