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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej , Pl. 2 Czerwca 4, 26-060 Chęciny, woj.

świętokrzyskie, tel. 0-41 3151006,3151054, faks 0-41 3151085,3151054.

Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.checiny.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:  Wykonanie usługi szkolenia zawodowego dla

Beneficjentów Ostatecznych Programu Systemowego realizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy

Społecznej w Chęcinach pn. Aktywizacja społeczno zawodowa bezrobotnych w Gminie Chęciny

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  W ramach usług szkolenia

zawodowego objętych zamówieniem mieszczą się następujące szkolenia: 1) Nowoczesne techniki sprzedaży (120

godz.) dla 6 osób. Szkolenie obejmuje : zagadnienia z działalności handlowej, techniki sprzedaży, promocję,

negocjacje handlowe w biznesie, komputerowe wspomaganie pracy w handlu, minimum sanitarne, obsługę kas

fiskalnych. 2) Kurs kosmetyczny ze stylizacją paznokci (120 godz) dla 3 osób. Szkolenie obejmuje: Wybrane

zagadnienia anatomii i fizjologii człowieka, bezpieczeństwo i higiena pracy w gabinecie kosmetycznym, wizaż i

stylizacja, zagadnienia związane ze stylizacją i zdobnictwem paznokci naturalnych i przedłużonych, techniki

przeprowadzania zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających. 3) Pracownik administracyjno - biurowy z obsługą

komputerowych programów użytkowych (104 godz.) dla 1 osoby. Szkolenie obejmuje: ogólną charakterystykę

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=19...

1 z 7 2012-06-08 12:14



podmiotów gospodarczych, biurowość i korespondencja, prowadzenie spraw kadrowych, elementy prawa pracy,

komputerowe wspomaganie prac administracyjno - biurowych, obsługę urządzeń biurowych. 4) Bukieciarz z

obsługą kas fiskalnych (100 godz.) dla 5 osób. Szkolenie obejmuje: zagadnienia z anatomii i fizjologii roślin,

zaznajomienie z asortymentem roślin ozdobnych, sposoby utrwalania materiału roślinnego, główne aspekty uprawy

roślin ozdobnych, artykuły dekoracyjne, podstawowe zasady wykonywania kompozycji, style w kompozycjach,

wiązanki okolicznościowe, kompozycje w naczyniach, florystyka ślubna i żałobna, dekoracje okolicznościowe,

kompozycje z roślin suchych, sztucznych i preparowanych, obsługa kas fiskalnych. 5) Fryzjer (88 godz.) dla 2

osób. Szkolenie obejmuje : wykłady z zakresu technologii i materiałoznawstwa, pielęgnacji włosów, stylizacji

fryzur, BHP, obsługi klienta, zajęcia praktyczne (strzyżenie, czesanie fryzury dziennej, wieczorowej, techniki

barwienia i rozjaśniania włosów itp.). 6) Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym z wymianą butli

gazowych (67 godz.) dla 2 osób. Szkolenie obejmuje: wiedzę z zakresu typów stosowanych wózków, budowy

wózka, czynności kierowcy przy obsłudze wózków przed podjęciem pracy i po pracy wózkami, czynności kierowcy

w czasie pracy wózkami, wiadomości w zakresie ładunkoznastwa i bhp, wiadomości o dozorze technicznym,

wymianę butli, praktyczną naukę jazdy. 7) Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG 135-1 (145

godz.) dla 1 osoby Program szkolenia wg. wytycznych Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach obejmować

powinien:zajęcia teoretyczne: zastosowanie elektryczności do spawania łukowego, urządzenia spawalnicze,

bezpieczeństwo i higiena pracy, bezpieczna praca w hali produkcyjnej, materiały dodatkowe do spawania ,

spawanie w praktyce, oznaczenie i wymiarowanie spoin, metody przygotowania złączy do spawania,

kwalifikowania spawaczy, budowa i użytkowanie urządzeń do spawania w metodzie MAG, charakterystyka

spawania metodą MAG oraz typowe parametry.zajęcia praktyczne: instruktaż wstępny, 14 ćwiczeń z zakresu

wykonywania złączy: cięcie tlenowe i plazmowe, napawanie, teowe narożne, teowe rurowe. 8) Kurs Pracownika

ochrony fizycznej I stopnia (250 godz.) dla 3 osób. Szkolenie obejmuje : podstawy prawne wykonywania zadań

ochrony osób i mienia, wybrane zagadnienia z psychologii i socjologii pracy, etyka zawodowa pracownika ochrony,

ogólne zasady przygotowania i prowadzenia ochrony, techniczne środki zabezpieczania obiektów, zasady

udzielania pomocy przedlekarskiej..

II.1.4) Czy przewiduje si ę udzielenie zamówie ń uzupełniaj ących:  nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 80.53.00.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty cz ęściowej:  nie.

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

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 30.11.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:  Nie dotyczy

III.2) ZALICZKI
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Czy przewiduje si ę udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia : nie

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

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

Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie przedłożonego

oświadczenia na zasadzie spełnia/nie spełnia.

III.3.2) Wiedza i do świadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Na potwierdzenie należy złożyć wykaz wykonanych usług szkoleniowych w okresie ostatnich 3 lat a

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie z podaniem ich wartości, przedmiotu,

daty wykonania i odbiorców. Powyższy warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca

wykaże się wykonaniem min. jednego szkolenia grupowego (min. dla 10 osób) odpowiadającego

tematyce każdego szkolenia wymienionego w pkt. 3.1 z osobna. Do każdej pozycji wykazu musi być

załączony dokument potwierdzający, że te usługi zostały wykonane należycie. Ocena spełnienia

warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie przedłożonych dokumentów na

zasadzie spełnia/nie spełnia.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Na potwierdzenie należy złożyć wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych

dostępnych wykonawcy usług w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie

dysponowania tymi zasobami. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na

podstawie przedłożonych dokumentów na zasadzie spełnia/nie spełnia.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Na potwierdzenie należy złożyć wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz

z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia ( przez doświadczenie należy

rozumieć udział jako wychowawca/trener przynajmniej w jednym zakończonym szkoleniu grupowym) i

wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia oraz informacji o podstawie dysponowania tymi

osobami. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie

przedłożonych dokumentów na zasadzie spełnia/nie spełnia.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji

ekonomicznej i finansowej tj. przedstawią informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo -

kredytowej, w których wykonawca ma rachunek, potwierdzającą posiadanie minimum 80 tyś lub

zdolność wykonawcy w tej samej wysokości wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
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składania ofert. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie

przedłożonych dokumentów na zasadzie spełnia/nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O O ŚWIADCZENIACH 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 spełnieniu warunków udziału w post ępowaniu, nale ży przedło żyć:

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

informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada

rachunek,  potwierdzającą  wysokość  posiadanych środków  finansowych lub  zdolność  kredytową

wykonawcy, wystawioną 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 spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność

finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b

ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność

kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

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

należy przedło żyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie
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wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu o  udzielenie  zamówienia  albo  składania  ofert,  a  w  stosunku do  osób  fizycznych

oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

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

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

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,  odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub

wstrzymanie  w  całości  wykonania  decyzji  właściwego  organu -  wystawiony  nie  wcześniej  niż  3

miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o

udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pk t III.5)

Nie dotyczy

III.7) Czy ogranicza si ę możliwo ść ubiegania si ę o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u któ rych

ponad 50 % pracowników stanowi ą osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
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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 - 55

2 - Posiadanie certyfikatu w zakresie jakości usług szkoleniowych - 20

3 - Ilość przeprowadzonych szkoleń grupowych ( co najmniej dla 10 osób) - 25

IV.2.2) Czy przeprowadzona b ędzie aukcja elektroniczna:  nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

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

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian

Zmiana postanowień umowy stanowiącej załącznik Nr 2 do SIWZ jest dopuszczalna na skutek zmian technicznych

i organizacyjnych, spowodowanych następującymi okolicznościami: 1. Zmiana wykazanego do zajęć sprzętu

informatycznego, innych pomocy dydaktycznych. Zmieniony 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 nie miał wpływu Wykonawca. 2. Zmiana lokalu

wskazanego w ofercie do zajęć szkoleniowych tylko w przypadku klęski żywiołowej. 3. Zmiana ilości osób

wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający informuje, że przy usłudze szkolenia opisanej w

załączniku nr 1 stosuje prawo opcji, oznacza to, że podane ilości osób są wielkościami maksymalnymi, które mogą

ulec zmniejszeniu w trakcie realizacji zamówienia. Gwarantowana ilość uczestników szkolenia, które zostaną

skierowane to 80% wskazanych osób na każde szkolenie. 4. Przesunięcia uczestników szkolenia za zgodą

Wykonawcy pomiędzy wskazanymi szkoleniami. Zmiana jest możliwa tylko przy przesunięciu osób na inne

szkolenie wskazane w opisie przedmiotu zamówienia. 5. Zmiana terminu realizacji szkoleń w przypadku zaistnienia

okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

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

www.checiny.pl

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem:  Siedziba Zamawiającego tj. ul.

Białego Zagłębia 1, 26-060 Chęciny , budynek internatu , pok. Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy

Społeczne.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  20.06.2012

godzina 10:00, miejsce: Siedziba Zamawiającego tj. ul. Białego Zagłębia 1, 26-060 Chęciny , budynek internatu ,

pok. Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społeczne.

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:  Program 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

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=19...
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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: nie

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=19...
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