
 

 

                                                                        
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 
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Świedziebnia: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkol eń i kursów 

zawodowych dla osób bior ących udział w projekcie Gminnego O środka 

Pomocy Społecznej w Świedziebni pn. Jeste śmy aktywni  

Numer ogłoszenia: 106375 - 2013; data zamieszczenia : 11.06.2013 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świedziebni , Świedziebnia 92A, 87-335 

Świedziebnia, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 0-56 4938460, faks 0-56 4938429. 

• Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.bip.swiedziebnia.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń i kursów 

zawodowych dla osób biorących udział w projekcie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świedziebni pn. 

Jesteśmy aktywni. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  usługi. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  Przedmiotem zamówienia jest 

zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń i kursów zawodowych dla osób biorących udział w projekcie 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świedziebni pn. Jesteśmy aktywni o następującej tematyce: a) 

Szkolenie z zakresu psychoterapii i aktywizacji zawodowej - 24 osoby, b) Kurs spawania metodą MAG - 1 osoba, 



 

 

c) Kurs obsługi pilarek mechanicznych - 1 osoba, d) Kurs obsługi kasy fiskalnej z fakturowaniem i 

rozpoznawaniem autentyczności środków płatniczych - 5 osób, e) Kurs: pracownik robót wykończeniowych w 

budownictwie - 1 osoba, f) Kurs: magazynier z obsługą wózków jezdniowych - 3 osoby, g) Podstawowy kurs 

fryzjerski - 1 osoba, h) Kurs: grafik komputerowy - 1 osoba, i) Kurs: stylizacji paznokci manicure i pedicure oraz 

wizaż - 1 osoba, j) Kurs ABC przedsiębiorczości -16 osób, k) Kurs: pielęgnacja zieleni - 1 osoba, l) Warsztaty 

prowadzenia gospodarstwa domowego - 8 osób. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w 

SIWZ. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 80.50.00.00-9, 80.53.00.00-8. 

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty cz ęściowej:  nie. 

II.1.8) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty wariantowej:  nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 31.10.2013. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium:  Zamawiający nie wymaga składania wadium 

III.2) ZALICZKI  

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW  

• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, je żeli przepisy prawa 

nakładaj ą obowi ązek ich posiadania  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o Ocena spełniania warunku zostanie dokonana w oparciu o złożone przez Wykonawcę 

oświadczenie, stanowiące Załącznik nr 1A do SIWZ 

• III.3.2) Wiedza i do świadczenie  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o Warunek ten będzie spełniony przez Wykonawcę jeżeli zrealizował on w ciągu ostatnich 3 lat 

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 

okresie, należycie co najmniej 2 usługi polegające na zorganizowaniu i przeprowadzeniu 

warsztatów/kursów/szkoleń o tematyce zbliżonej do warsztatów/kursów/szkoleń stanowiących 



 

 

przedmiot zamówienia, o wartości łącznej min. 30.000,00 zł brutto. Ocena spełniania warunku 

zostanie dokonana w oparciu o złożony przez Wykonawcę wykaz usług 

• III.3.3) Potencjał techniczny  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o Ocena spełniania warunku zostanie dokonana w oparciu o złożone przez Wykonawcę 

oświadczenie, stanowiące Załącznik nr 1A do SIWZ 

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o Warunek ten będzie spełniony przez Wykonawcę jeżeli wykaże on, że będzie dysponował w 

chwili realizacji zamówienia co najmniej 1 osobą szkolącą na poszczególny warsztat/szkolenie/kurs 

wymieniony w opisie przedmiotu zamówienia, posiadającą doświadczenie odpowiednio w 

prowadzeniu warsztatów/szkoleń/kursów o tematyce zbliżonej do warsztatów/kursów/szkoleń 

stanowiących przedmiot zamówienia. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana w oparciu o 

złożony przez Wykonawcę wykaz osób 

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o Ocena spełniania warunku zostanie dokonana w oparciu o złożone przez Wykonawcę 

oświadczenie, stanowiące Załącznik nr 1A do SIWZ 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą 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 wyko nawc ę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 

ustawy, oprócz o świadczenia o spełnianiu warunków udziału w post ępowaniu nale ży przedło żyć: 

• 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;  

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale ży 

przedło żyć: 

• 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;  

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypos politej Polskiej, 

przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma  siedzib ę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzaj ący, 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.4.4) Dokumenty dotycz ące przynale żności 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 pk t III.5) 

1. wypełniony formularz Wykaz części zamówienia powierzonych do wykonania podwykonawcom w zakresie 

podwykonawstwa stanowiący Załącznik Nr 4 do SIWZ, jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć część zamówienia 

(jego element) podwykonawcom, 2. pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia wiedzy i 

doświadczenia, potencjału technicznego, osób zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolności finansowych 

(odpowiednio) jeśli Wykonawca będzie polegał na zasobach innych podmiotów przy wykonywaniu zamówienia 



 

 

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.3) ZMIANA UMOWY  

przewiduje si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści oferty, na podstawie 

której dokonano wyboru wykonawcy:  

Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian  

Dopuszcza się możliwość dokonania istotnych zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty 

jedynie w zakresie: a) terminu wykonania przedmiotu umowy - warunkiem wprowadzenia zmiany terminu 

wykonania przedmiotu umowy jest wystąpienie okoliczności niezależnych od stron umowy, uniemożliwiających 

wykonanie umowy w terminie pierwotnym. Za okoliczności uniemożliwiające wykonanie przedmiotu umowy w 

terminie uznaje się w szczególności: działanie siły wyższej, opóźnienia związane z procesem rekrutacji 

uczestników szkolenia, przedłużającą się procedurę związaną z rozpatrywaniem wniesionego/wniesionych przez 

wykonawcę środków odwoławczych, b) składu osobowego kadry wykładowców, c) ilości osób szkolonych - 

dotyczy to zmniejszenia składu osobowego Uczestników szkoleń w przypadkach niezależnych od Zamawiającego 

- w sytuacji nie rozpoczęcia szkolenia przez taką osobę, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszone o 

koszt danego szkolenia wynikający ze złożonej oferty, d) zmian przepisów prawnych dotyczących szkoleń 

będących przedmiotem zamówienia. Obowiązek udokumentowania wystąpienia okoliczności uzasadniających 

zmianę umowy ciąży na stronie umowy wnioskującej o wprowadzenie zmiany 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost ępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:  

www.bip.swiedziebnia.pl 

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem:  SIWZ można pobrać ze strony 

internetowej www.bip.swiedziebnia.pl lub odebrać nieodpłatnie w siedzibie Zamawiającego - Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej, Świedziebnia 92A, 87-335 Świedziebnia. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  19.06.2013 

godzina 09:00, miejsce: Sekretariat Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świedziebni (Świedziebnia 92A, 

87-335 Świedziebnia). 

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 



 

 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotycz ące finansowania projektu/programu ze środków Unii 

Europejskiej:  Zamówienie jest realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 7.1 

Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji 

przez ośrodki pomocy społecznej, Projekt pn. Jesteśmy aktywni współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa żnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku 

nieprzyznania środków pochodz ących z bud żetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj ących zwrotowi 

środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Woln ym 

Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: tak 
 


