
IłŜa: Organizacja i realizacja usług szkoleniowych w d ziedzinie rozwoju

zawodowego i osobistego w ramach projektu Aktywno ść - kluczem do sukcesu.

Numer ogłoszenia: 192334 - 2012; data zamieszczenia : 06.06.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:  Gmina IłŜa , Rynek 11, 27-100 IłŜa, woj. mazowieckie, tel. 48 3412210, faks 48 6163300.

Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.ilza.ornet.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:  Organizacja i realizacja usług szkoleniowych w dziedzinie rozwoju

zawodowego i osobistego w ramach projektu Aktywność - kluczem do sukcesu..

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie 3

usług szkoleniowych: 1. Usługa szkoleniowa nr 1 - Trening pracy 2. Usługa szkoleniowa nr 2 - Kursy zawodowe 3. Usługa

szkoleniowa nr 3 - Trening kompetencji i umiejętności społecznych.

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

Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówie ń uzupełniaj ących

Zamawiający przewiduje moŜliwość udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 6 Prawo

zamówień publicznych polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia do kwoty nie większej niŜ

50% wartości zamówienia podstawowego.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 80.50.00.00-9, 80.00.00.00-4, 80.57.00.00-0.

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

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złoŜenie 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:  Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

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 Ŝeli przepisy prawa

nakładaj ą obowi ązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

a) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli przepisy prawa

nakładają obowiązek ich posiadania, W celu wykazania spełniania niniejszego warunku Zamawiający

Ŝąda przedłoŜenia oświadczenia o posiadaniu aktualnego wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych

prowadzonego przez właściwy miejscowo Wojewódzki Urząd Pracy oraz oświadczenia o posiadaniu

aktualnego wpisu do rejestru agencji zatrudnienia. b) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŜeli



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 wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu

składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.

JeŜeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten składa kaŜdy z nich.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły SPEŁNIA - NIE

SPEŁNIA, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wymaganych przez

zamawiającego i podanych w SIWZ dołączonych do oferty.

III.3.2) Wiedza i do świadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

a) Posiadania wiedzy i doświadczenia tj. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu

składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonali naleŜycie

usługi na zlecenie zewnętrznych w stosunku do siebie podmiotów w zakresie: (treningu kompetencji i

umiejętności społecznych, do wyboru kursu zawodowego kucharza lub kucharza - kelnera, lub

opiekunki społecznej lub fryzjera lub fryzjera stylisty z elementami wizaŜu lub sprzedawcy z obsługą

kasy fiskalnej lub sprzedawcy z obsługą komputera kasy fiskalnej lub prawa jazdy kat B lub spawania

metodą MIG 131 i MAG 135-1, zajęć z trenerem pracy lub treningu pracy). b) Łącznie Wykonawca

wykaŜe się realizacją 3 usług w tym, co najmniej 2 usług szkoleniowych oraz jednej usługi doradczej.

Ponadto, kaŜda z usług szkoleniowych ma być zrealizowana w wymiarze, co najmniej 1 dnia

szkoleniowego gdzie dzień szkoleniowy wynosił, co najmniej 5 godzin zegarowych i kaŜda ma być

zrealizowana, dla co najmniej 5 osób. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie

dokonana wg. formuły SPEŁNIA - NIE SPEŁNIA, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i

oświadczeniach wymaganych przez zamawiającego i podanych w SIWZ dołączonych do oferty.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym do prawidłowej realizacji usług

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. a) Jedna osoba Zarządzający usługą,

który będzie odpowiedzialny za bieŜące kierowanie koordynowanie działań Wykonawcy wchodzących

w zakres usługi oraz kontakty z Zamawiającym. Zarządzający usługą musi posiadać doświadczenie w

zarządzaniu, co najmniej 2 usługami szkoleniowymi o wartości, co najmniej 10 000 zł netto kaŜda, w

zakres, których wchodziło zorganizowanie sal szkoleniowych, przeprowadzenie szkoleń, zapewnienie

zakwaterowania i wyŜywienia uczestników, przy czym w ramach kaŜdej z usług szkolenie obejmowało,

co najmniej 20 uczestników. b) dziewięć osób Trenerzy, którzy będą prowadzić szkolenia. KaŜdy trener

musi posiadać. Wykształcenie wyŜsze, w tym, co najmniej 2 trenerów musi posiadać uprawnienia do

prowadzenia poradnictwa psychologicznego i doradczego. c) Jedna osoba moŜe pełnić tylko jedną

funkcję. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły SPEŁNIA

- NIE SPEŁNIA, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wymaganych przez

zamawiającego i podanych w SIWZ dołączonych do oferty.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

a) Sytuacji ekonomicznej i finansowej tj.; posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę

nie mniejszą niŜ 50 000 złotych. b) Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo -

kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych

środków finansowych lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niŜ 50 000 zł, wystawioną nie

wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Ocena spełnienia warunków udziału w

postępowaniu zostanie dokonana wg. formuły SPEŁNIA - NIE SPEŁNIA, w oparciu o informacje

zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez zamawiającego i podanych w SIWZ)

dołączonych do oferty.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU

POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU 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 Ŝy przedło Ŝyć:



wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieŜ 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 jeŜeli okres prowadzenia działalności jest  krótszy -  w  tym okresie,  z podaniem ich

wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, Ŝe te

dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane naleŜycie

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  takŜe  zakresu wykonywanych przez nie  czynności,  oraz informacją  o  podstawie  do

dysponowania tymi osobami

oświadczenie,  Ŝe osoby,  które będą  uczestniczyć  w  wykonywaniu zamówienia,  posiadają wymagane

uprawnienia, jeŜeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

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

rachunek,  potwierdzającą  wysokość  posiadanych  środków  finansowych  lub  zdolność  kredytową

wykonawcy,  wystawioną nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

opłaconą  polisę,  a  w  przypadku  jej  braku  inny  dokument  potwierdzający,  Ŝe  wykonawca  jest

ubezpieczony  od  odpowiedzialności  cywilnej  w  zakresie  prowadzonej  działalności  związanej  z

przedmiotem zamówienia

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 niŜ 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, nale Ŝy

przedło Ŝyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny  odpis  z właściwego rejestru,  jeŜeli  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

wcześniej niŜ 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, Ŝe wykonawca nie

zalega  z  opłacaniem  podatków  lub  zaświadczenie,  Ŝe  uzyskał  przewidziane  prawem  zwolnienie,

odroczenie  lub  rozłoŜenie  na  raty  zaległych płatności  lub  wstrzymanie  w  całości  wykonania  decyzji

właściwego  organu -  wystawione  nie  wcześniej  niŜ  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,  Ŝe  wykonawca  nie  zalega  z  opłacaniem  składek  na

ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,

odroczenie  lub  rozłoŜenie  na  raty  zaległych płatności  lub  wstrzymanie  w  całości  wykonania  decyzji

właściwego  organu -  wystawione  nie  wcześniej  niŜ  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 takŜe dokumenty

dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.



III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

JeŜeli 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, Ŝe:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niŜ 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 Ŝe

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

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

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  niŜ  6

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

udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo

zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy -

wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału

w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złoŜone przed notariuszem,

właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego

odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce

zamieszkania, jeŜeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce

zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

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

Nie dotyczy

III.7) Czy ogranicza si ę moŜliwo 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

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 - 30

2 - Doświadczenie wykonawczy - ilość dni - 30

3 - Doświadczenie Wykonawcy - ilość osób - 30

4 - Doświadczenie trenerów - 10

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: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

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

www.ilza.ornet.pl

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo Ŝna uzyska ć pod adresem:  Urząd Miejski - Miejsko Gminny Ośrodek

Pomocy Społecznej w IłŜy, ul. Rynek 11, 27 - 100 IłŜa, pok. nr 17.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  13.06.2012 godzina 08:30,

miejsce: Urząd Miejski - Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w IłŜy, ul. Rynek 11, 27 - 100 IłŜa, pok. nr 6.

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:

PROJEKT AKTYWNOŚĆ - KLUCZEM DO SUKCESU JEST WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ



W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO.

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa Ŝnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprz yznania

środków pochodz ących z bud Ŝetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj ących zwrotowi środków z pomocy udzielonej

przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Woln ym Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na

sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie


