
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.gopspiecki.strefa.pl

Piecki: Zorganizowanie i przeprowadzenie usługi szkoleniowej w ramach projektu systemowego -

Ograniczenie bezrobocia i sfery wykluczenia społecznego w gminie Piecki, współfinansowanego przez

Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu

Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1., Poddziałanie 7.1.1.

Numer ogłoszenia: 151048 - 2014; data zamieszczenia: 06.05.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach , pl. 1 Maja 6, 11-710 Piecki, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 89 742 11 26, faks 89 742

21 44.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.gopspiecki.strefa.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zorganizowanie i przeprowadzenie usługi szkoleniowej w ramach projektu systemowego -

Ograniczenie bezrobocia i sfery wykluczenia społecznego w gminie Piecki, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu

Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1., Poddziałanie 7.1.1..

http://www.gopspiecki.strefa.pl/


II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zorganizowanie i przeprowadzenie usług szkoleniowych (łącznie 223 godzin

zegarowych) w zakresie podnoszenia kompetencji społecznych i zawodowych dla 24 osób bezrobotnych, bądź nieaktywnych zawodowo, mieszkańców gminy

Piecki będących w wieku aktywności zawodowej, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, w ramach projektu - Ograniczenie bezrobocia i sfery

wykluczenia społecznego w gminie Piecki - współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO. Przedmiot

zamówienia obejmuje szkolenia w zakresie a Zadanie 1 Trening interpersonalny- dla 24 osób łącznie 40 godzin zegarowych b Zadanie 2 Kurs z zakresu udzielania

pierwszej pomocy- dla 24 osób łącznie 40 godzin zegarowych c Zadanie 3 Kurs z zakresu samoobrony- dla 10 osób łącznie 15 godzin zegarowych d Zadanie 4

Warsztaty aktywizacji zawodowej - dla 24 osób łącznie 60 godzin zegarowych e Zadanie 5 Indywidualne doradztwo zawodowe- dla 24 osób łącznie 48 godzin

zegarowych f Zadanie 6 Trening kompetencji wychowawczych i pedagogicznych- dla 12 osób łącznie 20 godzin zegarowych.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9, 80.57.00.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Zamawiający

uzna, że Wykonawca posiada uprawnienia do organizowania i przeprowadzania szkoleń objętych niniejszym zamówieniem, jeśli wykaże, ze jest

instytucją szkoleniową w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy -tekst jednolity Dz. U. z 2013 r.



poz. 674, z późn. zm. tj. posiada wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na

siedzibę instytucji szkoleniowej. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę zał. nr 4

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek posiadania wiedzy i doświadczenia jeżeli wykaże, że w ciągu ostatnich trzech lat licząc od terminu

składania ofert wykonał co najmniej 10 usług szkoleniowych w zakresie przedmiotu zamówienia minimum po 1 usłudze w zakresie każdej części

zamówienia wraz z potwierdzeniami rzetelnego ich wykonania. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie złożonych przez Wykonawcę

dokumentów tj. - wykaz usług szkoleniowych wykonywanych w ostatnich trzech latach licząc wstecz od dnia upływu terminu składania ofert,

odpowiadających przedmiotowi zamówienia załącznik nr 6 - potwierdzenia, że wszystkie wymienione zamówienia zostały wykonane należycie np. przez

załączenie referencji.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dysponowania odpowiednimi osobami do wykonania przedmiotu zamówienia jeżeli - przedstawi

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w tym dla zadania 1- co najmniej 1 osobą posiadającą wykształcenie wyższe oraz

doświadczenie w zakresie przedmiotu zamówienia tj. osoba ta w ciągu trzech lat przed terminem składania ofert przeprowadziła co najmniej 3 szkolenia

interpersonalne dla co najmniej 15 osób każde. dla zadania 2- co najmniej 1 osobą posiadającą wykształcenie zgodne z art. 8 ustawy z dnia 8 września o

Państwowym Ratownictwie Medycznym Dz.U.2006.191.1410 oraz doświadczenie w zakresie przedmiotu zamówienia tj. osoba ta w ciągu trzech lat przed

terminem składania ofert przeprowadziła co najmniej 3 szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy dla co najmniej 15 osób każde. dla zadania 3- co

najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia instruktora lub trenera oraz doświadczenie w zakresie przedmiotu zamówienia tj. osoba ta w ciągu trzech lat

przed terminem składania ofert przeprowadziła co najmniej 3 szkolenia z zakresu samoobrony dla co najmniej 5 osób każde. dla zadania 4. i 5.- co

najmniej 1 osobą posiadającą wyższe wykształcenie i posiada licencję doradcy zawodowego oraz doświadczenie w zakresie przedmiotu zamówienia tj.

osoba ta w ciągu trzech lat przed terminem składania ofert przeprowadziła co najmniej 3 szkolenia z zakresu aktywizacji zawodowej dla co najmniej 5

osób każde oraz indywidualne doradztwo zawodowe dla co najmniej 50 osób. dla zadania 6 - co najmniej jedną osobę posiadającą wykształcenie wyższe

oraz doświadczenie w zakresie przedmiotu zamówienia tj. osoba ta w ciągu trzech lat przed terminem składania ofert przeprowadziła co najmniej 3

szkolenia z zakresu - trening kompetencji wychowawczych i pedagogicznych dla co najmniej 10 osób każde. Ocena spełniania warunku dotyczącego



dysponowania odpowiednimi osobami nastąpi na podstawie złożonego przez Wykonawcę wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu

zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia- zał. nr 7.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie oświadczenia

złożonego przez Wykonawcę - załącznik nr 4.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu

warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat

przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w

tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz

załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub

kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania

zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek

posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru



lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie,

że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego

organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie

zamówienia albo składania ofert;

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że

wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3

miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie

lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo

informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;



III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Oświadczenie o zaktualizowanym wpisie do rejestru instytucji Szkoleniowych wydanego przez Wojewódzki Urząd Pracy WUP właściwy ze względu na adres

siedziby instytucji szkoleniowej z podaniem nazwy instytucji, datą wpisu do rejestru oraz numeru pod który wpis ten został dokonany lub potwietdzoną za zgodność

z orginałem kopię zaświadczenia o wpisie.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gopspiecki.strefa.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach, Plac 1 Maja 6, 11-710

Piecki.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.05.2014 godzina 11:00, miejsce: Gminny Ośrodek Pomocy

Społecznej w Pieckach, Plac 1 Maja 6, 11-710 Piecki.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Przedmiot zamówienia

współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII,

Działanie 7.1., Poddziałanie 7.1.1. w ramach projektu systemowego p.n. Ograniczenie bezrobocia i sfery wyklucznia społecznego w gminie Piecki..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu

Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o

Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie




