
Tczów: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń wielodniowych 

oraz wyjazdu integracyjnego dla uczestników z otoczeniem w 

ramach projektu Ty też potrafisz 

Numer ogłoszenia: 103086 - 2013; data zamieszczenia: 14.03.2013 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczowie , Tczów 124, 26-706 Tczów, 

woj. mazowieckie, tel. 48 676 82 97, faks 48 676 82 97. 

 Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego 

systemu zakupów: www.bip.tczow.akcessnet.net 

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 

szkoleń wielodniowych oraz wyjazdu integracyjnego dla uczestników z otoczeniem w ramach projektu 

Ty też potrafisz. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

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

jest zorganizowanie i przeprowadzenie 4 cykli. Cykl 1 - trening kompetencji i umiejętności 

społecznych, Cykl 2 kursy zawodowe, Cykl 3 - Zorganizowanie jednodniowej wycieczki w celu 

integracyjno- edukacyjnym, Cykl 4 - trening pracy.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje 

się w Opisie Przedmiotu zamówienia załacznik nr 3 do SIWZZ.. 

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

 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających  

 Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w 

art. 67 ust 6 Prawa Zamówień Publicznych polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju 

zamówienia do kwoty nie większej niż 50% wartości zamówienia podstawowego. Zmianie może 

ulec np: ilość osób na poszczególnych kursach i szkoleniach. 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9, 80.00.00.00-4, 80.57.00.00-0, 

63.51.10.00-0. 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

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

 



II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2013. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Zamawiajacy 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 

o Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał, że posiada wpis do Rejestru Instytucji 

Szkoleniowych prowadzony przez miejscowo właściwy dla siedziby Wykonawcy 

Wojewódzki Urząd Pracy oraz że jest wpisany do rejestru podmiotów prowadzących 

agencję zatrudnienia. W celu wykazania spełnienia niniejszego warunku Zamawiający 

wymaga przedłożenia - oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

określonych w art. 22 ust. 1 ustawy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 4a do 

SIWZZ, oświadczenia o posiadaniu wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych 

prowadzonego przez miejscowo właściwy dla siedziby Wykonawcy Wojewódzki Urząd 

Pracy, oświadczenie o posiadaniu wpisu do rejestru instytucji prowadzących agencję 

zatrudnienia oraz o posiadaniu innych niezbędnych wpisów i pozwoleń przewidzianych 

przepisami prawa a koniecznymi do zrealizowania zadania. Ocena spełnienia niniejszego 

warunku dokonana zostanie w formule spełnia/ nie spełnia. 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiajacy wymaga aby Wykonawca wykazał, iż w okresie 3 lat przed dniem składania 

ofert w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia (a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie), wykonał ( a w przypadku świadczeń okresowych 

lub ciągłych - również wykonuje) usługi polegające na przeprowadzeniu co najmniej 2 

szkoleń dla co najmniej 2 osób każde tożsamych z przedmiotem niniejszego zamówienia 

tj.: szkolenie w zakresie rozwoju kompetencji i umiejętności społecznych lub kurs 

zawodowy sprzedawca z obsługą komputera i kasy fiskalnej lub kurs zawodowy kucharza - 

kelnera lub kurs zawodowy florystyka - bukieciarstwo lub kurs zawodowy opiekunka osób 

starszych lub kurs zawodowy opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym lub kurs zawodowy 

wózki jezdniowe lub kurs zawodowy palacz kotłów CO lub kurs zawodowy groming - 

szkolenie strzyżenia psów lub kurs prawa jazdy kategorii B, oraz Kat. C+ E lub szkolenie w 

zakresie treningu pracy. Na potwierdzenie spełnienia niniejszego warunku Wykonawca 

przedłoży wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, głównych usług w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania 

ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowdzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat 



wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załaczeniem 

dowodów czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Sporządzony według 

wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZZ wraz z dokumentem potwierdzajacym, iz 

usługi wskazane w wykazie zostały wykonane należycie. Ocena spełnienia niniejszego 

warunku dokonana zostanie w formule spełnia/ nie spełnia. 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w odniesieniu do tego warunku. W celu 

wykazania spełnienia niniejszego warunku Zamawiający wymaga przedłożenia 

oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 

ustawy, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4a do SIWZZ. Ocena spełnienia niniejszego 

warunku dokonana zostanie w formule spełnia/ nie spełnia. 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał, iż w okresie realizacji usługi będzie 

dysponował odpowiednim personelem, tj. co najmniej trzema osobami (trenerami), którzy 

posiadają wyższe wykształcenie oraz doświadczenie w prowadzeniu szkoleń w postaci 

przeprowadzonych co najmniej 5 szkoleń dla co najmniej 2 osób każde tożsamych z 

przedmiotem niniejszego zamówienia:szkolenie w zakresie rozwoju kompetencji i 

umiejętności społecznych lub kurs zawodowy sprzedawca z obsługą komputera i kasy 

fiskalnej lub kurs zawodowy kucharza - kelnera lub kurs zawodowy florystyka - 

bukieciarstwo lub kurs zawodowy opiekunka osób starszych lub kurs zawodowy opiekun w 

żłobku lub klubie dziecięcym lub kurs zawodowy wózki jezdniowe lub kurs zawodowy 

palacz kotłów CO lub kurs zawodowy groming - szkolenie strzyżenia psów lub kurs prawa 

jazdy kategorii B, oraz Kat. C+ E lub szkolenie w zakresie treningu pracy. Sporządzony 

według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZZ. Na potwierdzenie spełniania 

niniejszego warunku Wykonawca przedłoży wykaz osób, które będą uczestniczyć w 

wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, 

kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia 

i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresuwykonywanych 

przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Ocena 

spełnienia niniejszego warunku dokonana zostanie w formule spełnia/ nie spełnia. 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w odniesieniu do tego warunku. W celu 

wykazania spełnienia niniejszego warunku Zamawiający wymaga przedłożenia 

oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 

ustawy, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4a do SIWZZ. Ocena spełnienia niniejszego 

warunku dokonana zostanie w formule spełnia/ nie spełnia. 

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  

 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  

 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, 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  

 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  

III.6) INNE DOKUMENTY 

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

Nie dotyczy 



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 - 70  

 2 - Doświadczenie Wykonawcy - 30  

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: www.bip.tczow.akcessnet.net 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Tczowie Tczów 124 26-706 Tczów pok.nr 24. 

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

26.03.2013 godzina 08:00, miejsce: Sekretariat Urzędu Gminy/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Tczowie, pokój nr 3 Tczów 124, 26-706 Tczów. 

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: Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII - Promocja 

integracji społecznej, Działanie 7.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 

- Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodeki pomocy społecznej.. 

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 

 


