Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Przemęt: Kursy zawodowe dla uczestników projektu systemowego Aktywnym
być realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Numer ogłoszenia: 319188 - 2013; data zamieszczenia: 07.08.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej , ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt,
woj. wielkopolskie, Tel.65 549-71-66, faks 65 549-71-66.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kursy zawodowe dla uczestników projektu
systemowego „Aktywnym być” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest
przeprowadzenie kursów zawodowych w ramach projektu systemowego Aktywnym być realizowanego w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego. Odbiorcami projektu są osoby korzystające ze świadczeń pomocy
społecznej.
Zakres przedmiotowego zamówienia obejmuje:

Zamówienie realizowane będzie w formie szkoleń w zakresach tematycznych:
Kucharz małej gastronomii/ciastkarz
1. Realizacja kursu Kucharz małej gastronomii/ciastkarz dla 4 kobiet w wymiarze 120 godz.
zegarowych.
Celem szkolenia jest przyuczenie do zawodu kucharza małej gastronomii/ciastkarza.
2. Program szkolenia powinien być zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia
11.01.2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2012r. Nr 0,
poz.186).
3. Przedmiot zamówienia powinien być realizowany zgodnie z programem szkolenia, który powinien
zawierać 120 godz. szkolenia kursowego (30 godz. zajęć teoretycznych oraz 90 godz. zajęć
praktycznych). Dzienny wymiar zajęć nie powinien przekroczyć 6 godz. zegarowych
z uwzględnieniem przerw, w tym jednej 20 – sto minutowej na spożycie ciepłego posiłku.
4. Wykonawca w zakresie zajęć praktycznych zapewnia pomieszczenia do realizacji tych zajęć,
niezbędne narzędzia i sprzęt, instruktorów nauki zawodu, materiały, odzież roboczą i środki
ochrony indywidualnej. Zajęcia w ramach kursu zrealizują nauczyciele/instruktorzy Wykonawcy,
którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe.
5. Wykonawca musi wskazać dokładny adres miejsca realizacji szkolenia teoretycznego
i praktycznego. Zajęcia praktyczne muszą być prowadzone w miejscu, w którym możliwa będzie
prawidłowa realizacja szkolenia będącego przedmiotem zamówienia, pozwalająca na wykonanie
wszystkich zagadnień zawartych w części praktycznej szkolenia.
6. Warunki lokalowe, sale szkoleniowe także w miejscu szkolenia praktycznego oraz wykorzystywany
sprzęt muszą spełniać wymogi w zakresie BHP i ppoż. Wykonawca musi zapewnić aby każdy
uczestnik szkolenia wyposażony był w odzież ochronną zgodnie z przepisami BHP. Każdy
uczestnik powinien mieć możliwość swobodnego wykonywania ćwiczeń praktycznych.
Wyposażenie bazy szkoleniowej powinno umożliwić każdemu uczestnikowi kursu poznanie zakresu
zadań i czynności wykonywanych na stanowisku kucharza małej gastronomii/ciastkarza. W ramach
szkolenia Wykonawca powinien zapewnić wszystkie niezbędne materiały i sprzęt potrzebny
do realizacji zajęć praktycznych min. odpowiednią ilość artykułów spożywczych itp. Każdy
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z uczestników musi mieć swobodny dostęp do narzędzi i sprzętu potrzebnego do nauki zawodu
w celu wykonywania ćwiczeń praktycznych.
7. Wykonawca zapewnia: przerwy kawowe (kawa, herbata, ciasteczka, cukier, śmietanka, woda, soki,
owoce itp.), catering – ciepły posiłek.
8. Wykonawca zapewnia także: materiały szkoleniowe ( w tym jeden dodatkowy do dokumentacji
projektu), egzamin wewnętrzny i wydanie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia oraz wykonanie
minimum sanitarnego z elementami HACCP i badaniami do celów sanitarno – epidemiologicznych
(książeczka zdrowia).
9. Wykonawca zobowiązany jest ubezpieczyć uczestników szkolenia od następstw nieszczęśliwych
wypadków i kopię polisy przekazać Zamawiającemu.
10. Wyłoniony Wykonawca przed rozpoczęciem kursu dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów
potwierdzające uprawnienie osób prowadzących zajęcia do nauczania zawodu zarówno w części
teoretycznej jak i praktycznej potwierdzone za zgodność kserokopii z dokumentem.
11. Zaświadczenia, certyfikaty, materiały szkoleniowe, program szkolenia – muszą być oznakowane
zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach POKL 2007 – 2013.
12. W przypadku zlecenia organizacji i realizacji kursu, Wykonawca będzie prowadził dokumentację
szkolenia, tj. imienne listy obecności z każdego dnia szkolenia, imienne listy potwierdzające
poczęstunek, imienne listy odbioru materiałów szkoleniowych i zaświadczeń o ukończeniu kursu,
dziennik zajęć, protokoły z egzaminów. Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumenty z kursu.
13. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia liczby uczestników szkolenia wyłącznie
z powodu zdarzeń losowych, których nie można było wcześniej przewidzieć lub w przypadku
uzasadnionej rezygnacji uczestnika i braku możliwości zastąpienia innym uczestnikiem. W takim
wypadku Wykonawcy będzie przysługiwać tylko wynagrodzenie za faktycznie przeszkolona liczbę
osób i nie będzie zgłaszać z tego tytułu żadnych roszczeń do Zamawiającego.
Profesjonalny sprzedawca – obsługa kas fiskalnych, terminali płatniczych, obsługa komputera
i fakturowanie
1. Realizacja kursu Profesjonalny sprzedawca – obsługa kas fiskalnych, terminali płatniczych, obsługa
komputera i fakturowanie dla 4 kobiet w wymiarze 120 godz. zegarowych.
Celem szkolenia jest przyuczenie do zawodu sprzedawcy – handlowca z umiejętnością obsługi
kasy fiskalnej, terminali płatniczych, komputera oraz programu do fakturowania.
2. Program szkolenia powinien być zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia
11.01.2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2012r. Nr 0,
poz.186).
3. Przedmiot zamówienia powinien być realizowany zgodnie z programem szkolenia, który powinien
zawierać 120 godz. szkolenia kursowego (30 godz. zajęć teoretycznych oraz 90 godz. zajęć
praktycznych). Dzienny wymiar zajęć nie powinien przekroczyć 6 godz. zegarowych
z uwzględnieniem przerw, w tym jednej 20 – sto minutowej na spożycie ciepłego posiłku.
4. Wykonawca w zakresie zajęć praktycznych zapewnia pomieszczenia do realizacji tych zajęć,
niezbędne narzędzia i sprzęt, instruktorów nauki zawodu, materiały. Zajęcia w ramach kursu
zrealizują nauczyciele/instruktorzy Wykonawcy, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje
zawodowe.
5. Wykonawca musi wskazać dokładny adres miejsca realizacji szkolenia teoretycznego
i praktycznego. Zajęcia praktyczne muszą być prowadzone w miejscu, w którym możliwa będzie
prawidłowa realizacja szkolenia będącego przedmiotem zamówienia, pozwalająca na wykonanie
wszystkich zagadnień zawartych w części praktycznej szkolenia.
6. Warunki lokalowe, sale szkoleniowe także w miejscu szkolenia praktycznego oraz wykorzystywany
sprzęt muszą spełniać wymogi w zakresie BHP i ppoż. Każdy uczestnik powinien mieć możliwość
swobodnego wykonywania ćwiczeń praktycznych. Wyposażenie bazy szkoleniowej powinno
umożliwić każdemu uczestnikowi kursu poznanie zakresu zadań i czynności wykonywanych na
stanowisku sprzedawcy. W ramach szkolenia Wykonawca powinien zapewnić wszystkie niezbędne
materiały i sprzęt potrzebny do realizacji zajęć praktycznych. Każdy z uczestników musi mieć
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swobodny dostęp do narzędzi i sprzętu potrzebnego do nauki zawodu w celu wykonywania
ćwiczeń praktycznych.
7. Wykonawca zapewnia: przerwy kawowe (kawa, herbata, ciasteczka, cukier, śmietanka, woda, soki,
owoce itp.), catering – ciepły posiłek.
8. Wykonawca zapewnia także: materiały szkoleniowe ( w tym jeden dodatkowy do dokumentacji
projektu), egzamin wewnętrzny i wydanie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia).
9. Wykonawca zobowiązany jest ubezpieczyć uczestników szkolenia od następstw nieszczęśliwych
wypadków i kopię polisy przekazać Zamawiającemu.
10. Wyłoniony Wykonawca przed rozpoczęciem kursu dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów
potwierdzające uprawnienie osób prowadzących zajęcia do nauczania zawodu zarówno w części
teoretycznej jak i praktycznej potwierdzone za zgodność kserokopii z dokumentem.
11. Zaświadczenia, certyfikaty, materiały szkoleniowe, program szkolenia – muszą być oznakowane
zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach POKL 2007 – 2013.
12. W przypadku zlecenia organizacji i realizacji kursu, wykonawca będzie prowadził dokumentację
szkolenia, tj. imienne listy obecności z każdego dnia szkolenia, imienne listy potwierdzające
poczęstunek, imienne listy odbioru materiałów szkoleniowych i zaświadczeń o ukończeniu kursu,
dziennik zajęć, protokoły z egzaminów. Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumenty z kursu.
13. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia liczby uczestników szkolenia wyłącznie
z powodu zdarzeń losowych, których nie można było wcześniej przewidzieć lub w przypadku
uzasadnionej rezygnacji uczestnika i braku możliwości zastąpienia innym uczestnikiem. W takim
wypadku Wykonawcy będzie przysługiwać tylko wynagrodzenie za faktycznie przeszkoloną liczbę
osób i nie będzie zgłaszać z tego tytułu żadnych roszczeń do Zamawiającego.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80530000-8
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: 30.11.2013r.

SEKCJA III: INFORMACJE O
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

CHARAKTERZE

PRAWNYM,

EKONOMICZNYM,

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
Wykonawca winien wykazać, iż posiada wpis do Krajowego Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego
przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę Instytucji Szkoleniowej w oparciu
o Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 października 2004 r.. W przypadku składania oferty
wspólnej warunki określone w przedmiotowym punkcie winien spełnić każdy z wykonawców osobno. Ocena
spełnienia powyższego warunku dokonana będzie na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie załączonego
do oferty Oświadczenia Wykonawcy (załącznik nr 4 do SIWZ) potwierdzającego spełnienie tego warunku.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia Wykonawca winien udokumentować posiadanie wiedzy
i doświadczenia poprzez wykazanie, iż zrealizował w okresie ostatnich 3 lat co najmniej: 3 zadania polegające
na przeprowadzeniu kursów zawodowych. W przypadku składania oferty wspólnej niniejszy warunek Wykonawcy
muszą spełniać łącznie. Dla potwierdzenia spełniania wyżej opisanego warunku Wykonawca winien złożyć
dokument pn. Wykaz usług opisany w rozdziale III SIWZ, w punkcie Informacja o oświadczeniach i dokumentach,
jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wymaga spełniania szczegółowych warunków dotyczących przedmiotowego punktu.
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie przedmiotowego punktu
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na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt. 2.2 A1
niniejszego rozdziału SIWZ.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek, jeżeli będzie dysponował na czas realizacji zamówienia
kadrą posiadającą wykształcenie wyższe, odpowiednie kwalifikacje zawodowe do przeprowadzenia szkolenia
w przedmiotowym zakresie oraz doświadczenie w prowadzeniu kursów.
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie przedmiotowego punktu na
podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt. 2.2 A1
niniejszego rozdziału SIWZ.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W zakresie sytuacji ekonomiczno – finansowej Wykonawca wykaże, iż posiada ubezpieczenie
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, związanej z przedmiotem
zamówienia W przypadku składania oferty wspólnej niniejszy warunek każdy z Wykonawców winien spełnić
osobno. Dla potwierdzenia spełnienia wyżej opisanego warunku Wykonawca winien złożyć opłaconą polisę wg.
warunków opisanych w rozdziale III SIWZ, w punkcie Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają
dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA PEŁNIANIA 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:
 potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 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;

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 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;
 wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby
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.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 2007r.
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)

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Zamawiający zaleca również dołączenie do oferty parafowanego wzoru istotnych postanowień umowy (przez
osobę-/y/ uprawnioną-/e/ do reprezentowania wykonawcy w przetargu) jako akceptację ich treści i warunków
wg. załącznika nr 2 do SIWZ.

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:
http://www.przemet.ops.org.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Przemęcie, ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt, woj. wielkopolskie, pok. nr 8.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.08.2013r.
godzina 10.00, miejsce: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie, ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt,
pokój nr 14.
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 systemowy Aktywnym być, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji,
Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej,
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zamawiający
nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
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.

