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Ostrowy: Przeprowadzenie szkolenia w ramach projektu Nowa szansa 

Numer ogłoszenia: 117150 – 2011, data zamieszczenia 17.05.2011r. 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowych Ostrowach, 

Wołodrza 7, 99-350 Ostrowy, woj. łódzkie, tel. 24 356 15 75, faks 24 356 15 75. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przeprowadzenie szkolenia w 

ramach projektu Nowa szansa. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 

zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu Nowa szansa w zakresie 

:Szkolenie zawodowe pt. Kucharz z obsługą imprez okolicznościowych dla 12 uczestników 

w wymiarze 160 godzin (60 godziny teorii + 100 godzin praktyki), w tym 2 osoby 

niepełnosprawne; warsztaty z doradcą zawodowym dla 12 uczestników szkolenia, w tym 2 

osoby niepełnosprawne: indywidualne 6 godzin, grupowe 20 godzin; Usługa fryzjersko - 

kosmetyczna dla 12 uczestników szkolenia, w tym dla 2 osób niepełnosprawnych. 

Wykonawca przedłoży szczegółowy program szkolenia ze wskazaniem formy i metod 

nauczania (ćwiczenia, symulacje itp.) oraz ilość godzin zajęć teoretycznych i praktycznych 

oraz harmonogram zajęć bez podania konkretnych dat. Ustalenie dat powinno się odbyć w 

uzgodnieniu z Zamawiającym po podpisaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

Wykonawca pokryje koszty niezbędnych badań lekarskich i wyrobi 12 uczestnikom 
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projektu książeczki sanitarno - epidemiologiczne, a także pokryje koszty wyżywienia ( 

serwis kawowy, obiad) oraz koszty dojazdów uczestników szkolenia z miejsca 

zamieszkania do miejsca przeprowadzenia szkolenia oraz koszty powrotu uczestników 

szkoleń. Wykonawca ma obowiązek ubezpieczenia uczestników szkoleń od następstw 

nieszczęśliwych wypadków. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 

Wykonawca ma obowiązek dostarczenia pełnej dokumentacji szkoleń. Okres realizacji 

zamówienia od dnia podpisania umowy do: w przypadku kursu Kucharz z obsługą imprez 

okolicznościowych oraz warsztatów z doradcą zawodowym to 01.07. - 30.09.2011r., a 

usługi fryzjersko- kosmetycznej to 01.09. - 31.12.2011r.. 

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8, 80.57.00.00-0, 98.32.10.00-9, 

98.32.21.10-0. 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3. 

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

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

31.12.2011. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

 Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

III.2) ZALICZKI 

 Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie  

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 
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o Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca złoży zaświadczenie o 

wpisie instytucji szkoleniowej do rejestru instytucji szkoleniowych, zaktualizowane 

w 2011r. przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji 

szkoleniowej (oryginał lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem z 

podpisem i imienną pieczątką upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy), 

oświadczy, iż spełnia warunek dotyczący posiadania uprawnień do wykonywania 

określonej działalności lub czynności, jeśli przepisy prawa nakładają obowiązek ich 

posiadania, oświadczenie z art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych - 

załącznik nr 3 do SWIZ.  

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca złoży na potwierdzenie 

tego warunku oświadczenie z art. 22 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych - 

załącznik nr 3 do SIWZ oraz wykaże, że w ciągu ostatnich trzech lat wykonał 

należycie co najmniej trzy usługi przed upływem terminu składania ofert o 

charakterze odpowiadającym przedmiotowi szkolenia, a jeśli okres działalności jest 

krótszy, w ciągu tego okresu przeszkolił co najmniej 30 osób (załącznik nr 9 do 

SWIZ).  

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca złoży na potwierdzenie 

tego warunku oświadczenie z art. 22 - załącznik nr 3 do SIWZ oraz wykaże, że: 

dysponuje bazą techniczno - dydaktyczną (załącznik nr 8 do SWIZ) -  

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca złoży na potwierdzenie 

tego warunku oświadczenie z art. 22 - załącznik nr 3 do SIWZ oraz wykaże, że: 

dysponuje wykładowcami i instruktorami którzy posiadają odpowiednie 

wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, minimum 2- letnie doświadczenie w 
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realizacji kursów i szkoleń, w tym w zakresie niniejszego kursu oraz doświadczenie 

w pracy z osobami bezrobotnymi zagrożonymi wykluczeniem społecznym (załącznik 

nr 5 do SWIZ)  

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca złoży na potwierdzenie 

tego warunku oświadczenie z art. 22 - załącznik nr 3 do SIWZ oraz dołączy: 

1.zaświadczenie, że nie zalega z opłaceniem podatków, opłat oraz składek na 

ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub oświadczenie, że uzyskał przewidziane 

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości decyzji właściwego organu wydane nie wcześniej niż 3 m-ce 

przed datą ogłoszenia SWIZ, 2.oryginał lub kserokopia poświadczona za zgodność z 

oryginałem z podpisem i imienną pieczątką upełnomocnionego przedstawiciela 

Wykonawcy polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności na kwotę minimum 60 000,00zł .  

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 spełnieniu warunków udziału 

w postępowaniu, należy przedłożyć: 

 wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 

również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do 

wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia 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, z podaniem ich wartości, przedmiotu, 

dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że 

te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie  
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 wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych 

wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z 

informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami  

 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 dla 

wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, 

oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami  

 opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że 

wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia  

 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, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu 

do rejestru, 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, a w stosunku do 

osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy  

 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  
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 aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, 

że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie 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  

 wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w 

postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w 

realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego 

podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.  

 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  
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III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla 

wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: 

nie 

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: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie: 

 1. Cena - 40  

 2. Doświadczenie doradcy zawodowego - 10  

 3. Doświadczenie trenera kursu kucharz z obsługą imprez okolicznościowych - 10  

 4. Doświadczenie wykonawcy w prowadzeniu kursów o podobnej tematyce - 20  

 5. Wyposażenie sali do zajęć praktycznych - 20  

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna nie. 

IV.3) ZMIANA UMOWY 

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia: http://www.noweostrowy.bip.org.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowych Ostrowach, Wołodrza 7, 99 - 350 Ostrowy. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 

ofert: 24.05.2011 godzina 09:30, miejsce: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowych 

Ostrowach, Wołodrza 7, 99 - 350 Ostrowy. 

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: Projekt NOWA SZANSA współfinansowany ze środków 
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Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki Piorytet VII Promocja Integracji Społecznej w ramach 

programu: Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki 

pomocy społecznej w ramach programu.. 

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 

 

 

 


