
Suchedniów: Organizacja szkoleń zawodowych w ramach 

realizacji projektu systemowego pn. Lepsza przyszłość zależy od 

nas. 

Numer ogłoszenia: 261342 - 2010; data zamieszczenia: 23.08.2010 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchedniowie , ul. 

Fabryczna 5, 26-130 Suchedniów, woj. świętokrzyskie, tel. 41 254 30 92, faks 41 254 30 92. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samorządowa jednostka organizacyjna. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Organizacja szkoleń zawodowych w 

ramach realizacji projektu systemowego pn. Lepsza przyszłość zależy od nas.. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

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

zawodowych w ramach realizacji projektu systemowego pn. Lepsza przyszłość zależy od nas, dla 

osób zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Suchedniów , korzystające ze wsparcia Miejsko-

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchedniowie, które są bezrobotne lub nieaktywne 

zawodowo, a są w wieku aktywności zawodowej i poszukujących pracy . Cukiernik 2 osoby (1 

osoba Suchedniów, 1 osoba-Michniów) Opiekunka osób starszych, chorych i niepełnosprawnych 2 

Osoby (1osoba-Suchedniów, 1 osoba-Michniów) Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej 5 Osób (4 

osoby-Suchedniów, 1 osoba-Michniów) Stylizacja paznokci z elementami wizażu 1 Osoba 

(Suchedniów) Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym 1 Osoba (Suchedniów) Prawo 

jazdy kat. B 2 Osoby (2 osoby-Suchedniów) Prawo jazdy kat. C + E 1 Osoba (Suchedniów) 

Rękodzieło artystyczne Decoupage 1 Osoba (Suchedniów). 

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

 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających  



 Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 

1 pkt. 6 ustawy do 50% zamówienia podstawowego. 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8, 80.41.12.00-0. 

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: 30.11.2010. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: nie wymagane 

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 Oferta zostanie uznana za spełniającą warunki, jeżeli będzie: -zgodna w kwestii 

sposobu jej przygotowania, oferowanego przedmiotu i warunków zamówienia ze 

wszystkimi wymogami niniejszej SIWZ, -złożona w wyznaczonym terminie składania 

ofert. -O Zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy złożą oświadczenie z art. 22 

ust. 1 ustawy o spełnieniu warunków podmiotowych oraz spełniają warunki Na 

potwierdzenie należy złożyć: Oświadczenie, że wykonawca posiada aktualne 

zaświadczenie o wpisie do rejestru instytucji szkoleniowych wydane przez Wojewódzki 

Urząd Pracy Oświadczenie, że wykonawca posiada zezwolenia, jeżeli ustawy nakładają 

obowiązek posiadania zezwolenia na podjęcie działalności w zakresie objętym 

niniejszym zamówieniem (zezwolenia na realizacje szkoleń z nauki jazdy) 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 



o Na potwierdzenie należy złożyć: Wykaz wykonanych minimum 3 usług szkoleniowych 

ze wskazanych w wykazie w okresie ostatnich 3 lat a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie z podaniem ich daty i miejsca. Do każdej 

pozycji wykazu musi być załączony dokument potwierdzający należyte wykonanie 

zamówienia. 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Ogólny wymóg dysponowania salami do prowadzenia zajęć został określony w 

warunkach ogólnych i w oparciu o te zasady wykonawca zobowiązany jest przedstawić 

w formie wykazu następujące informacje: adres lokalu ze wskazaniem prawa do jego 

dysponowania, wskazanie ilości sal do zajęć z ilością miejsc, ilość pomieszczeń 

socjalnych oraz ilość WC. 1 Sprzedawca z obsługą kasy fiskalne:Należy zapewnić 

różne rodzaje kas fiskalnych w łącznej ilości min 4 szt. Należy podać modele kas 

fiskalnych. 2.Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym: przynajmniej 1 

pojazd na 2 osoby do szkolenia w zakresie jazdy wózkiem jezdniowym z napędem 

silnikowym . 3.Prawo jazdy kat. B: przynajmniej 2 pojazdy do szkolenia w zakresie 

prawa jazdy kat. B (typ, marka samochodu i numery rejestracyjne). 4.Prawo jazdy kat. C 

+ E: przynajmniej 2 pojazdy do szkolenia w zakresie prawa jazdy kat. C + E (typ, marka 

samochodu i numery rejestracyjne). 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wszystkie zajęcia muszą być prowadzone przez osoby posiadające odpowiednie 

wykształcenie i kwalifikacje zawodowe niezbędne do przeprowadzenia zajęć. 

Wymagania minimalne kadry dydaktycznej Cukiernik -1 osoba posiadająca: 

wykształcenie min. średnie, doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu podanego 

w SIWZ dotyczącego danego szkolenia 1 osoba posiadająca: wyższe wykształcenie z 

zakresu informatyki, doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z wyżej wymienionego 

zakresu, Opiekunka osób starszych, chorych i niepełnosprawnych -Usługa szkolenia 

musi być realizowana przez osobę posiadającą kwalifikacje do prowadzenia zajęć 

teoretycznych, wykładowca posiadać powinien co najmniej roczny staż pracy w 

ostatnich trzech latach, licząc od dnia upływu terminu składania oferty jako nauczyciel, 

instruktor lub wykładowca. Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej -1 osoba posiadająca: 

wykształcenie min. średnie, doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu podanego 

w SIWZ dotyczącego danego szkolenia 1 osoba posiadająca: wyższe wykształcenie z 

zakresu informatyki, doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z wyżej wymienionego 



zakresu, 1 osoba posiadająca: min. średnie wykształcenie, doświadczenie w 

prowadzeniu szkoleń z zakresu obsługi kas fiskalnych. Jedna z wymienionych osób 

musi posiadać uprawnienia pedagogiczne. Stylizacja paznokci z elementami wizażu -1 

wykładowca posiadający stosowne wykształcenie oraz minimum dwuletni staż pracy 

dydaktycznej. Kwalifikacje do prowadzenia zajęć w danym szkoleniu muszą wynikać z 

wykształcenia albo doświadczenia w zakresie przedmiotowym podanym w SIWZ. 

Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym -1 wykładowca posiadający 

stosowne wykształcenie oraz minimum dwuletni staż pracy dydaktycznej. Kwalifikacje 

do prowadzenia zajęć w danym szkoleniu muszą wynikać z wykształcenia albo 

doświadczenia. Przez staż pracy dydaktycznej Zamawiający rozumie pracę jako 

wykładowca, nauczyciel, nauczyciel akademicki lub prowadzenie szkoleń jako trener, 

wykładowca Rękodzieło artystyczne Decoupage -1 wykładowca posiadający stosowne 

wykształcenie oraz minimum dwuletni staż pracy dydaktycznej. Kwalifikacje do 

prowadzenia zajęć w danym szkoleniu muszą wynikać z wykształcenia albo 

doświadczenia w zakresie przedmiotowym podanym w SIWZ. Prawo jazdy kat. B,C+E 

Wykładowcy i instruktorzy posiadający zasób wiedzy, doświadczenie zawodowe i 

przygotowanie dydaktyczne 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Na potwierdzenie należy złożyć oświadczenie. Uwaga: Wykonawca może polegać na 

wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania 

zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru 

prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany 

jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do 

realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne 

zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na 

okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 

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 narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych 

wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z 

informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami  

 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  

 aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego 

potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub 

zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo składania ofert  



 aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 

lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca 

nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub 

potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące 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 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  

 nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania 

ofert  

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 - 80  

 2 - Posiadanie certyfikatu w zakresie jakości usług szkoleniowych - 10  

 3 - Ilość przeprowadzonych szkoleń - 10  

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: tak 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

Zmiana postanowień umowy na skutek zmian technicznych i organizacyjnych, spowodowanych 

następującymi okolicznościami; 1)Zmiana wykazanego do zajęć praktycznych pojazdu, sprzętu 

informatycznego, innych pomocy dydaktycznych. Zmieniony pojazd, sprzęt informatyczny, inne 

pomoce dydaktyczne mają posiadać parametry tożsame lub lepsze od przyjętych w ofercie. 

Zamiana następuje za zgodą Zamawiającego i jest możliwa tylko w okolicznościach powstałych, na 

które niemiał wpływu Wykonawca. 2)Zamiana wskazanego w ofercie wykładowcy tylko na 

wykładowcę o kwalifikacjach i doświadczeniu tożsamym lub lepszym. Zamiana następuje za zgodą 

Zamawiającego i jest możliwa tylko w okolicznościach powstałych, na które nie miał wpływu 

Wykonawca. 3)Zmiana lokalu wskazanego w ofercie do zajęć szkoleniowych tylko w przypadku 

klęski żywiołowej. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia: www.mgopssuchedniow.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejsko-Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchedniowie, 26-130Suchedniów, ul .Fabryczna 5. 

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

31.08.2010 godzina 10:00, miejsce: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Suchedniowie, 26-130Suchedniów, ul .Fabryczna 5. 

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 współfinansowany prze Unię Uropejską w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego.. 

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: tak 

 

 


