
Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 137320-2010 z dnia 2010-05-20 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Suchedniów 

1. Przedmiotem zamówienia są: a) warsztaty umiejętności psychospołecznych oraz 

indywidualne konsultacje z psychologiem; b) grupowe doradztwo zawodowe i indywidualne 

konsultacje z doradcą zawodowym; dla uczestników projektu Lepsza... 

Termin składania ofert: 2010-05-28  

 

Suchedniów: Usługi w zakresie prowadzenia warsztatów umiejętności 

psychospołecznych, indywidualnych konsultacji z psychologiem, grupowych i 

indywidualnych zajęć z doradcą zawodowym, dla uczestników projektu Lepsza 

przyszłość zależy od nas. 

Numer ogłoszenia: 159296 - 2010; data zamieszczenia: 08.06.2010 
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, 

numer ogłoszenia w BZP: 137320 - 2010r. 

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie 

ogłoszenia: nie. 

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: samorzadowa jednostka organizacyjna. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi w zakresie prowadzenia 

warsztatów umiejętności psychospołecznych, indywidualnych konsultacji z psychologiem, 

grupowych i indywidualnych zajęć z doradcą zawodowym, dla uczestników projektu Lepsza 

przyszłość zależy od nas.. 

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi. 

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia są: a) warsztaty 

umiejętności psychospołecznych oraz indywidualne konsultacje z psychologiem; b) grupowe 

doradztwo zawodowe i indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym; dla uczestników 

projektu Lepsza przyszłość zależy od nas. Projektem objętych będzie 15 osób - uczestnikami 

są osoby zamieszkałe 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. c) Wykonawca ma obowiązek 

przeprowadzenia wszystkich zajęć na terenie miasta Suchedniów. W przypadku, gdy 

wykonawca nie posiada własnego lokalu - sal dydaktycznych na terenie Suchedniowa, należy 

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=137320&rok=2010-05-20


dołączyć do formularza ofertowego dokument (uwierzytelnioną przez Wykonawcę kopię) 

potwierdzający prawo do dysponowania lokalem umożliwiającym przeprowadzenie zajęć. 

d)Wykonawca winien zapewnić uczestnikom warunki w oparciu o zasady BHP. Sale 

dydaktyczne powinny być wyposażone stosownie do potrzeb grupy słuchaczy, tj. w miejsca 

siedzące, ławki/stoliki, sprzęt audiowizualny, tablice szkolne lub magnetyczne e) Wykonawca 

w ramach zajęć zapewni uczestnikom catering tj. kawa, herbata, woda mineralna (gazowana i 

niegazowana),ciastka, natomiast w przypadku zajęć przekraczających 6 godzin lekcyjnych 

zapewni catering w postaci ciepłego posiłku. f) Wykonawca zapewni uczestnikom zajęć 

materiały dydaktyczne i biurowe konieczne do przeprowadzenia zajęć( podręcznik lub skrypt 

autorski prowadzącego zajęcia- wydruk trwały, brulion w twardej oprawie A4/96 kartek, 

długopis). Odbiór materiałów dydaktycznych, biurowych oraz posiłków potwierdzony 

zostanie przez każdego uczestnika podpisaniem stosownego oświadczenia; g) Wykonawca 

zobowiązany będzie do ubezpieczenia uczestników zajęć od następstw nieszczęśliwych 

wypadków. Okres ubezpieczenia obejmie cały okres trwania szkolenia. Wykonawca dokona 

ubezpieczenia kursantów na podstawie imiennej listy sporządzonej przez Zamawiającego. 

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kopię polisy ubezpieczeniowej najpóźniej w dniu 

rozpoczęcia zajęć. 2. Warsztaty umiejętności psychospołecznych i indywidualne konsultacje z 

psychologiem. Warsztaty umiejętności psychospołecznych dla 2 grup liczących : jedna 8 

osób, zaś druga 7 osób, w łącznym wymiarze 58 godzin zegarowych. Dla każdej grupy 

przewidziane są 2 warsztaty po 7 godzin zegarowych każdy. Konsultacje indywidualne dla 15 

osób w łącznym wymiarze 30 godziny zegarowe . Wymaga się, aby powyższe zajęcia były 

realizowane od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w 

godzinach przedpołudniowych i popołudniowych. Szczegółowy harmonogram warsztatów i 

zajęć indywidualnych określi zamawiający, który będzie pośredniczył w ustalaniu czasu 

spotkań dla grup i poszczególnych uczestników projektu. Ze strony Wykonawcy usługi w 

ramach warsztatów i indywidualnych konsultacji, przeprowadzać mogą wyłącznie 

psychologowie. 3. Zajęcia grupowe doradztwa zawodowego i indywidualne konsultacje z 

doradcą zawodowym. Zajęcia grupowe z doradztwa zawodowego dla 2 grup liczących : jedna 

8 osób , zaś druga 7 osób, w łącznym wymiarze 58 godzin zegarowych. Dla każdej grupy 

przewidziane są 2 warsztaty po 7 godzin zegarowych każdy. Konsultacje indywidualne dla 15 

osób w łącznym wymiarze 30 godzin zegarowych. Dla każdej osoby przewidziane są 2 

godziny zegarowe. Wymaga się, aby powyższe zajęcia były realizowane od poniedziałku do 

piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach przedpołudniowych i 

popołudniowych. Szczegółowy harmonogram zajęć grupowych, zajęć indywidualnych określi 

zamawiający, który będzie pośredniczył w ustalaniu czasu spotkań dla grup i poszczególnych 

uczestników. Ze strony Wykonawcy usługi w ramach poradnictwa zawodowego 

przeprowadzać mogą wyłącznie doradcy zawodowi.. 

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.57.00.00-6, 85.12.12.70-6. 

SEKCJA III: PROCEDURA 

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony 

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

 Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii 

Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt systemowy Lepsza przyszłość zależy od 

nas współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Program 

Operacyjny Kapitał Ludzki.. 



SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

Część NR: 1    

Nazwa: warsztaty umiejętności psychospołecznych oraz indywidualne konsultacje z 

psychologiem 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.06.2010. 

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5. 

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0. 

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: 

 Akademia Przedsiębiorczości Sp. z o.o., ul. Zgody 2, 27-200 Starachowice, kraj/woj. 

świętokrzyskie.  

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 28500,00 PLN. 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z 

NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ 

 Cena wybranej oferty: 5780,00 

 Oferta z najniższą ceną: 5780,00 / Oferta z najwyższą ceną: 7860,00 

 Waluta: PLN. 

Część NR: 2    

Nazwa: grupowe doradztwo zawodowe i indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.06.2010. 

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4. 

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0. 

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: 

 Akademia Przedsiębiorczości sp. z o.o., ul. zgody 2, 27-200 Sarachowice, kraj/woj. 

świętokrzyskie.  

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 28500,00 PLN. 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z 

NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ 

 Cena wybranej oferty: 5780,00 

 Oferta z najniższą ceną: 5780,00 / Oferta z najwyższą ceną: 7860,00 

 Waluta: PLN. 


