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Adres strony intemetowej, na ktorej Zamawiaja.cy udostqpnia Specyfikacje. Istotnych Warunkow Zamowienia:
www.bip.ugwaganiec.pl

Waganiec: Ustugi szkoleniowe w ramach projektu systemowego Aktywizacja csob
bezrobotnych korzystaj.(cych z pomocy spotecznej

Numer ogloszenia: 373880 - 2012; data zamieszczenia: 01.10.2012

OGLOSZENIE O ZAMCWIENIU - ustugi

Zamieszczanie ogtoszenia: obowiazkowe.

Ogtoszenie dotyczy: zamowienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

1.1) NAZWA I AORES: Gminny Osrodek Pomocy Spotecznej w Wagancu , ul. Dworcowa 7, 87-731 Waganiec, woj. kujawsko-pomorskie,

tel. 54 283 09 45, faks 54 2830945.

Adres strony intemetowej zamawiaja.cego: www.bip.ugwaganiec.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Administracja samorzadowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

11.1) OKRESLENIE PRZEOMIOTU ZAMOWIENIA

11.1.1) Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiaja.cego: Ustugi szkoleniowe w ramach projektu systemowego Aktywizacja oscb

bezrobotnych korzystaja.cych z pomocy spotecznej,

11.1.2) Rodzaj zamowienia: ustugi.

11.1.3) Okreslenie przedmiotu oraz wielkosci lub zakresu zamowienia: Przedmiotem zamowienia sa. ustugi szkoleniowe w ramach

projektu systemowego Aktywizacja osbb bezrobotnych korzystaja.cych z pomocy spotecznej. Projekt jest wsp6tfinansowany ze srodkow

Europejskiego Funduszu Spotecznego- Program Operacyjny Kapitat Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji spotecznej, Dziatanie 7.1.

Rozw6j i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziatanie 7.1.1. Rozwoj i upowszechnianie aktywnej irrtegracji przez osrodki pomocy

spotecznej. 1. Dla 25 osob, z ktorymi zawarto kontrakty socjalne i umowy w ramach Programu Aktywnosci Lokalnej: 1.1. Szkotente:

Grupowy trening kompetencji i umieĵ tnosci spotecznych, 1.2.Szkotenie; Grupowa terapia psychospoteczna, 1.3. Indywidualne

konsultacje z doradca. zawodowym. 2. Dla 9 os6b, z ktorymi zawarto umowy w ramach Programu Aktywnosci Lokalnej: 2.1 Szkolenie:

Warsztaty zarza.dzania gospodarstwem domowym. 3. Kursy zawodowe dla 15 osbb z ktorymi podpisano kontrakty socjalne. 3.1. Kurs:

Sprzedawca z obstuga. kasy fiskalnej, 3.2. Kurs: Obstuga wozkow jezdniowych, 3.3.Kurs: Opiekun osob cnorych, starszych,

niepetnosprawnych oraz dzieci,3.4. Kurs: Kucharz- kelner, 3.5. Kurs: Specjalista ds. wykariczania wn^trz, 3.6. Kurs: Kosmetyczka ze

stylizacja. paznokci. 4. Zamawiaja.cy nie dopuszcza powierzenie cz^sci zamowienia podwykonawcom Wykonawcy. Szczegotowy opis

pRedmiotu zamowienia stanowi zata.cznik nr 1 do SIWZ.

11.1.4) Czy przewiduje sie udzielenie zamowieri uzupetniaja.cych: tak.

Okreslenie przedmiotu oraz wielkosci lub zakresu zamowieri uzupefriiaja.cych

Zamawiajacy zaktada mozliwosc udzielenia zamowienia uzupetniajacego w trybie zamowienia z wolnej reki do 20% wartosci

zamowienia podstawowego

11.1.5) Wsp6lny Stownik Zamowieri (CPV): 80.53.00.00-8, 80.57.00.00-0.

11.1.6) Czy dopuszcza si? zfozenie oferty cz^sciowej: me.

11.1.7) Czy dopuszcza si? ztozenie oferty wariantowej: nie.

11.2) CZAS TRWANIA ZAMOWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakohczenie: 31.12.2012.

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

111.2) ZALICZKI

Czy przewiduje si? udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamowienia: nie

111.3) WARUNKI UDZALU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPELNIANIA TYCH WARUNKOW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli przepisy prawa nakladaja. obowiazek ich

posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku

Za spetniaja^cych ten warunek udziatu w postepowaniu Zamawiaja_cy uzna Wykonawcow. ktorzy wykaza., ze: 1. posiadaja

aktualny na 2012 rok wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez Wojewbdzki Urzad Pracy wtasciwy dla

siedziby Wykonawcy, zgodnie z art. 20 ust.1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

(Dz. U. z 2008r. Nr 69 poz. 415 z pozn. zm.). 2. sa_ wpisani do rejestru podmiotow prowadza^cych agencje zatrudnienia -

poradnictwa zawodowego i posrednictwa pracy. Ocena spetnienia warunkow udziatu w postepowaniu dokonana zostanie

zgodnie z formula. SPEtNIA - NIE SPEtNIA, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oswiadczeniach ( wymaganych

przez Zamawiaja_cego i podanych w SIWZ) dota^czonych do oferty. Nie dota^czenie do oferty dokumentow okreslonych w

rozdziale VII SIWZ skutkowac bedzie wykluczeniem wykonawcy z postepowania z zastrzezeniem art. 26 ustawy Pzp

111.3.2) Wiedza i doswiadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku

Warunek ten zostanie spetniony, jezeli wykonawca przedstawi wykaz minimum dwoch zadari potegaja_cych na przeprowadzeniu

uslug szkoleniowych obejmujacych swoim zakresem minimum pi?c ze szkoleri bedcicych przedmiotem niniejszego

postepowania niezbednych do spetnienia warunkbw wiedzy i doswiadczenia, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed

uptywem terminu sWadania ofert albo wnioskow o dopuszczenie do udziaKi w postepowaniu. Ocena spefriienia warunkow

udzialu w postepowaniu dokonana zostanie zgodnie z formula^ SPEtNIA- NIE SPEtNIA, w oparciu o informacje zawarte w

dokumentach i oswiadczeniach (wymaganych przez Zamawiajacego i podanych w SIWZ) dota_czonych do oferty. Nie dolqczenie

do oferty dokumentow okreslonych w rozdziale VII SIWZ skutkowac b^dzie wykluczeniem wykonawcy z post^powania z

zastrzezeniem art. 26 ustawy Pzp

111.3.3) Potencjat techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku

Warunek ten zostanie spetniony. jezeli Wykonawca spetnia warunki udziatu w postepowaniu okreslone w art. 22 ust. 1 pkt 3

ustawy- Pzp. Ocena spefriienia warunkow udziafa w postepowaniu dokonana zostanie zgodnie z formuta, SPEtNIA- NIE

SPEtNIA, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oswiadczeniach ( wymaganych przez Zamawiajacego i podanych

w SIWZ) do^czonych do oferty. Nie dota^czenie do oferty dokumentbw okreslonych w rozdziale VII SIWZ skutkowa6 bedzie

wykluczeniem wykonawcy z postepowania z zastrzezeniem art. 26 ustawy Pzp

111.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamowienia

Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku

Warunek ten bedzie spetniony przez Wykonawce, jezeli Wykonawca przedstawi wykaz osob, ktore beda. uczestniczyc w

wykonywaniu zamowienia, a w szczegolnoSci odpowiedzialnych za swiadczenie ustug szkoleniowych wraz z informacjami na

temat ich kwalifikacji zawodowych, doswiadczenia i wyksztatcenia niezbednych do wykonania zamowienia. Wykonawca winien

dysponowac minimum po 1 osobie zdolnej wykonac zamowienie dla kazdego z rodzaju szkoleh. Ocena spetnienia warunkow

udziatu w postepowaniu dokonana zostanie zgodnie z formula. SPEtNIA- NIE SPEtNIA, w oparciu o informacje zawarte w

dokumentach i oswiadczeniach (wymaganych przez Zamawiaja_cego i podanych w SIWZ) dotapzonych do oferty. Nie dota^czenie

do oferty dokumentow okreSlonych w rozdziale VII SIWZ skutkowad bedzie wykluczeniem wykonawcy z postepowania z

zastrzezeniem art. 26 ustawy Pzp

111.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku

Warunek ten zostanie spetniony, jezeli Wykonawca ztozy oswiadczenie, ze znajduje sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej

zapewniajacej wykonanie zamowienia i nie podlega wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamowienia zgodnie z art. 24 ust.
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1 i ust. 2 ustawy Prawo Zamowieri Publicznych i przedstawi zaswiadczenie z Urz^du Skarbowego o niezateganiu z optacaniem

podatku wystawionego nie wczesniej niz 3 m-ce przed uptywem terminu sktadania ofert. Ocena spetnienia warunkow udziatu w

post^powaniu dokonana zostanie zgodnie z formula. SPEtNIA- NIE SPEtNIA, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i

oswiadczeniach ( wymaganych przez Zamawiaja.cego i podanych w SIWZ) dota.czonych do oferty. Nie dota.czenie do oferty

dokument6w okreslonych w rozdziale VII SIWZ skutkowac bedzie wykluczeniem wykonawcy z post^powania z zastrzezeniem

art. 26 ustawy Pzp

III.4) INFORMACJA O OSWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJA DOSTARCZYC WYKONAWCY W CELU

POTWIERDZENIA SPELNIANIA WARUNK6W UDZIALU W POSTE.POWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA

PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

111.4.1) W zakresie wykazania spetniania przez wy konawce warunkow, o ktory ch mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprocz

oswiadczenia o spetnieniu warunkow udziatu w post$powaniu, nalezy przedtozyd:

• koncesje zezwolenie lub licencje

• wykaz wykonanych, a w przypadku swiadczeri okresowych lub ciagtych rowniez wykonywanych, dostaw lub ustug w

zakresie niezbednym do wykazania spetniania warunku wiedzy i doswiadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed uptywem

terminu sktadania ofert albo wnioskow o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci

jest krotszy - w tym okresie, z podaniem ich wartosci, przedmiotu, dat wykonania i odbiorcbw, oraz zata.czeniem dokumentu

potwierdzaja.cego, ze te dostawy lub ustugi zostaty wykonane lub sa. wykonywane nalezycie

• wykaz osob, ktbre b^da. uczestniczy6 w wykonywaniu zam6wienia, w szczegolnosci odpowiedzialnych za swiadczenie usKig,

kontrol? jakosci lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,

doswiadczenia i wyksztateenia niezb^dnych dla wykonania zambwienia, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci,

oraz informacja. o podstawie do dysponowania tymi osobami

• oswiadczenie. ze osoby, ktore beda uczestniczyc w wykonywaniu zamowienia, posiadaja. wymagane uprawnienia. jezeli

ustawy naktadaja, obowiazek posiadania takich uprawnieh

• optecona. polis?, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzaja.cy, ze wykonawca jest ubezpieczony od

odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwia.zanej z przedmiotem zambwienia

111.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nalezy przedtozyc:

• oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia

• aktualny odpis z wtasciwego rejestru, jezeli odrebne przepisy wymagaja, wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw

do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wczesniej niz 6 miesî cy przed uptywem terminu

sktadania wnioskow o dopuszczenie do udziatu w post$powaniu o udzielenie zamowienia albo sktadania ofert, a w stosunku

do osob fizycznych oswiadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

• aktualne zaswiadczenie wtasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzaja.ce. ze wykonawca nie zatega z optacaniem

podatkow lub zaswiadczenie, ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych

ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wtasciwego organu - wystawione nie wczesniej niz 3 miesia.ce przed

uptywem terminu sktadania wnioskow o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie zamowienia albo sktadania

ofert

• aktualne zaswiadczenie wtasciwego oddziatu Zaktadu Ubezpieczeri Spotecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia

Spotecznego potwierdzajace, ze wykonawca nie zalega z optacaniem sktadek na ubezpieczenie zdrowotne i spoteczne, lub

potwierdzenie, ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub

wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wtasciwego organu - wystawione nie wczesniej niz 3 miesia.ce przed uptywem

terminu sktadania wnioskow o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie zamowienia albo sktadania ofert

III.4.3i Dokumenty podmiotow zagranicznych
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Jezeli wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedktada:

111.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w ktorym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania potwierdzajqcy, ze:

• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogroszono upadtosci - wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu

sktadania wnioskow o dopuszczcnie do udziatu w post?powaniu o udzielenie zamowienia albo sktadania ofert

• nie zalega z uiszczaniem podatkow, optat. sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne albo ze uzyskat przewidziane

prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji

wtasciwego organu - wystawiony nie wczesniej niz 3 miesia.ce przed uptywem terminu sktedania wnioskbw o dopuszczenie

do udziatu w postepowaniu o udzielenie zamowienia albo sktadania ofert

• nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania si? o zamowienie - wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem

terminu sktadania wnioskow o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie zamowienia albo sktadania ofert

111.4.3.2) zaswiadczenie wtasciwego organu sadowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby,

ktorej dokumenty dotycza^ w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wczesniej niz 6 miesiecy

przed uptywem terminu sktadania wnioskow o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie zamowienia albo sktadania

ofert - albo oswiadczenie ztozone przed notariuszem, wtasciwym organem sadowym, administracyjnym albo organem

samorzadu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w ktorym wykonawca ma

siedzib? lub miejsce zamieszkania, Jezeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w ktorym wykonawca ma siedzib? lub

miejsce zamieszkania, nie wydaje sie takiego zaswiadczenia

111.6) INNE DOKUMENTY

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

1)Oferta powinna by6 sporza^dzona wedtug wzoru formularza oferty. Na ofert? skteda si? rbwniez formularz cenowy. 2) Zaakceptowany

projekt umowy podpisany na ostatniej stronie z wyrazem Akceptuje i parafowany na kazdej stronie projektu umowy. 3) Oswiadczenie

wykonawcy z art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowieri publicznych.

111.7) Czy ogranicza si? mozliwosc ubiegania si? o zamowienie publiczne tylko dla wykonawcow, u ktorych ponad 50 %

pracownikow stanowia. osoby niepetnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

IV. 1.1) Tryb udzielenia zamowienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

1 - Cena - 50

2 - Akredytacja - 30

3 - Doswiadczeme kadry dydaktycznej - 20

IV.2.2) Czy przeprowadzona bedzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje si? istotne zmiany postanowieii zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano

wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowieh umowy oraz okreslenie warunkow zmian

Zamawiaja.cy przewiduje mozliwosd zmiany umowy zgodnie z trescici zawarta, § 10 wzoru umowy stanowia^cy zata^cznik do SIWZ na

podstawie art. 144 ust. 1 ustawy PZP, zastrzega sobie prawo do zmiany tresci istotnych postanowien umowy: 1. wskutek powstatych

zmian wyniktych z okolicznosci, kt6rych nie mozna byto przewidziec w chwili zawarcia umowy przy zachowaniu nalezytej starannosci. 2.

W zakresie terminow realizacji z przyczyn, ktorych nie mozna byto przewidziec w chwili zawarcia umowy. 3. W zakresie zmian liczby

uczestnikow (odbiorcow ustug) w sytuacjach niezaleznych od zamawiaja.cego, ktorych nie mogt przewidziec w chwili zawarcia umowy.

Zmiana umowy moze nastapic na podstawie pisemnego wniosku, w kt6rym nalezy umotywowac zasadnosc proponowanych zmian.

2012-10-01 13:03



"^

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&po^'cja=.,

Zmiany umowy dokonuje si§ pisemnie w formie aneksu do umowy

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na ktorej jest dostepna specyftkacja istotnych warunkow zamowienia: www.bip.ugwaganiec.pl

Specyfikacje istotnych warunkow zamowienia mozna uzyskac pod adresem: Gminny Osrodek Pomocy Spotecznej w Wagaricu ul.

Dworcowa 7, 87-731 Waganiec.

IV.4.4) Termin sktadania wnioskow o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu tub ofert: 10.10.2012 godzina 10:00, miejsce:

Gminny Osrodek Pomocy Spotecznej w Wagaricu ul. Dworcowa 7, 87-731 Waganiec. Pokoj nr 3 Kierownik GOPS..

IV.4.5) Termin zwiqzania ofertaj okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sktadania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotycz^ce finansowania projektu/programu ze srodkow Unii Europejskiej: Projekt jest

wspotfinansowany ze srodkow Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spotecznego, Program Operacyjny Kapital Ludzki,

Priorytet VII, Dziatanie 7.1, Poddziatanie 7.1.1..

IV.4.17) Czy przewiduje si$ uniewaznienie postepowania o udzielenie zamowienia, w przypadku nieprzyznania srodkow

pochodzqcych z budzetu Unii Europejskiej oraz niepodlegajacych zwrotowi srodkow z pomocy udzielonej przez pahstwa

cztonkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), ktore miaty bye przeznaczone na sfinansowanie catosci

lub cz^sci zamowienia: nie
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