
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.opsrudnik.pl/

Rudnik nad Sanem: Świadczenie usług szkoleniowych dla osób

bezrobotnych w ramach projektu: CZAS NA AKTYWNO ŚĆ W GMINIE

RUDNIK NAD SANEM

Numer ogłoszenia: 79346 - 2014; data zamieszczenia:  10.03.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:  Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudniku nad Sanem , ul. Kilińskiego 19, 37-420 Rudnik

nad Sanem, woj. podkarpackie, tel. 015 8762 795, faks 015 8766 238.

Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  http://www.opsrudnik.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:  Świadczenie usług szkoleniowych dla osób

bezrobotnych w ramach projektu: CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE RUDNIK NAD SANEM.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  1.Przedmiotem zamówienia jest

usługa polegająca na przeprowadzeniu kompleksowej organizacji szkoleń oraz kursów zawodowych w ramach

realizacji projektu pn.: Czas na aktywność w gminie Rudnik nad Sanem współfinansowanego ze środków Unii

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego 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 ośrodki pomocy społecznej.

2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 1)Moduł I. Trening kompetencji społecznych: a) Trening

kompetencji społecznych - wymiar: 60 godz., liczba uczestników: 22 osoby, termin realizacji: od dnia podpisania

umowy do 30 kwietnia 2014 roku, b)Indywidualne poradnictwo psychologiczne - wymiar: 2 godziny zegarowe na

uczestnika, liczba uczestników: 22 osoby, termin realizacji: od dnia podpisania umowy do 28 listopada 2014

roku, c)Indywidualne konsultacje prawne - wymiar: 2 godziny zegarowe na uczestnika, liczba uczestników: 22

osoby, termin realizacji: od dnia podpisania umowy do 28 listopada 2014 r. d)Indywidualne doradztwo zawodowe

- wymiar: 4 godziny zegarowe na uczestnika, liczba uczestników: 22 osoby, termin realizacji: od dnia podpisania

umowy do 28 listopada 2014 r. 2)Moduł II. Kursy zawodowe: a)Kurs komputerowy - 50 godz., liczba uczestników:
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15 osób, termin realizacji: od dnia podpisania umowy do 30 maja 2014 roku, b)Sprzedawca z obsługą kasy

fiskalnej - 190 godz., liczba uczestników: 7 osób, termin realizacji: od dnia podpisania umowy do 28 listopada

2014 roku, c)Opiekunka osób starszych i niepełnosprawnych (opiekunka domowa) - 190 godz., liczba

uczestników: 8 osób, termin realizacji: od dnia podpisania umowy do 28 listopada 2014 r. d)Kierowca operator

wózków jezdniowych + magazynier - 170 godz., liczba uczestników: 1 osoba, termin realizacji: od dnia

podpisania umowy do 28 listopada 2014 roku, e)Bukieciarz - florysta - 190 godz., liczba uczestników: 3 osoby,

termin realizacji: od dnia podpisania umowy do 28 listopada 2014 roku, f)Kucharz - 190 godz., liczba

uczestników: 1 osoba, termin realizacji: od dnia podpisania umowy do 28 listopada 2014 roku, g)Spawacz

(spawanie łukowe elektrodą topliwą w osłonie aktywnych chemicznie gazów - metodą MAG) - 200 godz., liczba

uczestników: 1 osoba, termin realizacji: od dnia podpisania umowy do 28 listopada 2014 roku, h)Wizażystka z

elementami stylizacji paznokci - 190 godz., liczba uczestników: 1 osoba, termin realizacji: od dnia podpisania

umowy do 28 listopada 2014 roku, i)Glazurnik (płytkarz) - 200 godz., liczba uczestników: 1 osoba, termin

realizacji: od dnia podpisania umowy do 28 listopada 2014 roku,.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 80.53.00.00-8, 80.53.00.00-9, 85.31.23.20-8, 80.57.00.00-0.

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: 28.11.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

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

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku i odstępuje od

opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku. Zamawiający dokona oceny spełniania

warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków

udziału w postępowaniu. Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony, gdy Wykonawca oświadczy,

że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

III.3.2) Wiedza i do świadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Wykonawca spełnia warunek jeżeli zrealizował 2 usługi szkoleniowe w okresie ostatnich 3 lat przed

dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w

tym okresie o łącznej wartości co najmniej 70 000,00 zł brutto
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III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku i odstępuje od

opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku. Zamawiający dokona oceny spełniania

warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków

udziału w postępowaniu. Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony, gdy Wykonawca oświadczy,

że dysponuje odpowiednim potencjałem wystarczającym do wykonania zamówienia

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku i odstępuje od

opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku. Zamawiający dokona oceny spełniania

warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków

udziału w postępowaniu. Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony, gdy Wykonawca oświadczy,

że dysponuje osobami posiadającymi wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek

posiadania takich uprawnień

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku i odstępuje od

opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku. Zamawiający dokona oceny spełniania

warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków

udziału w postępowaniu. Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony, gdy Wykonawca oświadczy,

że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia

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 nawcę 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;

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 wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale ży

przedło żyć:
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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 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;

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 dost ępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

http://www.opsrudnik.pl/

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem:  Ośrodek Pomocy Społecznej

w Rudniku nad Sanem ul. Kilińskiego 19 37-420 Rudnik nad Sanem.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  18.03.2014

godzina 10:00, miejsce: Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudniku nad Sanem ul. Kilińskiego 19 37-420 Rudnik

nad Sanem SEKRETARIAT.

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
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IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotycz ące finansowania projektu/programu ze środków Unii

Europejskiej:  Zadanie realizowane w ramach projektu pn.: Czas na aktywność w gminie Rudnik nad Sanem

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach

Programu Operacyjnego 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

ośrodki pomocy społecznej..

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
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