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

www.opspragapolnoc.waw.pl 

 

Warszawa: Nabór personelu do realizacji Projektu Z rodzin ą mog ę więcej 

realizowanego w ramach PO KL 2007-2013, podziałanie  7.1.1.: Rozwój i 

upowszechnianie aktywnej integracji przez o środki pomocy społecznej, 

współfinansowanego przez Uni ę Europejsk ą w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego z podziałem na 5 cz ęści.  

Numer ogłoszenia: 237904 - 2012; data zamieszczenia : 05.07.2012 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

 
Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Ośrodek Pomocy Społecznej Praga Północ m.st. Warszawy , ul. Szymanowskiego 6/61, 03-

477 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 6193437, 8180000, 61197602, faks 022 6193437, 8180000. 

Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.opspragapolnoc.waw.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorz



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

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 30.03.2014. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, FINANSOWYM I 

TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium:  Nie dotyczy 

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 żeli przepisy prawa 

nakładaj ą obowi ązek ich posiadania  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

nie dotyczy 

III.3.2) Wiedza i do świadczenie  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Dla Części I: Wykonawca musi wykazać się minimum trzy (3) letnim doświadczeniem w świadczeniu usług z 

zakresu doradztwa zawodowego, w tym wykonanie min. 1 zadania polegającego na świadczeniu usług z 

zakresu indywidualnego doradztwa zawodowego dla min. 30 osób bezrobotnych lub wykluczonych 

społecznie lub zagrożonych wykluczeniem i łącznej długości min. 50 godzin. Aby powyższy warunek można 

było uznać za spełniony fakt, że wyżej wymienione usługi zostały wykonane należycie musi być 

udokumentowany. Dla Części II: Wykonawca musi wykazać się minimum trzy (3) letnim doświadczeniem w 

świadczeniu usług z zakresu doradztwa zawodowego lub prowadzenia warsztatów aktywizacji zawodowej, w 

tym wykonanie min. 1 zadania polegającego na przygotowaniu i przeprowadzeniu warsztatów aktywizacji 

zawodowej dla grupy min. 15 osób bezrobotnych lub wykluczonych społecznie lub zagrożonych 

wykluczeniem i długości min. 20 godzin. Aby powyższy warunek można było uznać za spełniony fakt, że 

wyżej wymienione usługi zostały wykonane należycie musi być udokumentowany. Dla Części III: 

Wykonawca musi wykazać się minimum trzy (3) letnim doświadczeniem w świadczeniu usług trenera pracy, 

w tym wykonanie min. 1 zadania polegającego na świadczeniu usług trenera pracy dla min. 30 osób 

bezrobotnych lub wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem i łącznej długości min. 50 godzin. 

Aby powyższy warunek można było uznać za spełniony fakt, że wyżej wymienione usługi zostały wykonane 

należycie musi być udokumentowany. Dla Części IV: Wykonawca musi wykazać się minimum trzy (3) letnim 

doświadczeniem w prowadzeniu warsztatów psychospołecznych, w tym wykonanie min. 1 zadania 

polegającego na przygotowaniu i przeprowadzeniu warsztatów psychospołecznych dla grupy min. 15 osób 

bezrobotnych lub wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem i długości min. 20 godzin. Aby 

powyższy warunek można było uznać za spełniony fakt, że wyżej wymienione usługi zostały wykonane 



należycie musi być udokumentowany. Dla Części V: Wykonawca musi wykazać się minimum trzy (3) letnim 

doświadczeniem w prowadzeniu warsztatów wychowawczych, w tym wykonanie min. 1 zadania 

polegającego na przygotowaniu i przeprowadzeniu warsztatów wychowawczych dla grupy min. 15 osób 

bezrobotnych lub wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem i długości min. 10 godzin. Aby 

powyższy warunek można było uznać za spełniony fakt, że wyżej wymienione usługi zostały wykonane 

należycie musi być udokumentowany. 

III.3.3) Potencjał techniczny  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

nie dotyczy 

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Doradca zawodowy (Cz. I) Liczba osób 1. Wykształcenie wyższe psychologiczne, lub licencja doradcy 

zawodowego. Minimum trzy (3) letnie doświadczenie w świadczeniu usług z zakresu doradztwa 

zawodowego, w tym wykonanie min. 1 zadania polegającego na świadczeniu usług z zakresu 

indywidualnego doradztwa zawodowego dla min. 30 osób bezrobotnych lub wykluczonych społecznie lub 

zagrożonych wykluczeniem i łącznej długości min. 50 godzin. Trener z zakresu warsztatów aktywizacji 

zawodowej (Cz. II) Liczba osób 1. Wykształcenie wyższe psychologiczne. Minimum trzy (3) letnie 

doświadczenie w świadczeniu usług z zakresu doradztwa zawodowego lub prowadzenia warsztatów 

aktywizacji zawodowej, w tym wykonanie min. 1 zadania polegającego na przygotowaniu i przeprowadzeniu 

warsztatów aktywizacji zawodowej dla grupy min. 15 osób bezrobotnych lub wykluczonych społecznie lub 

zagrożonych wykluczeniem i długości min. 20 godzin. Trener pracy (Cz. III) Liczba osób 1. Wykształcenie 

wyższe psychologiczne. Minimum trzy (3) letnie doświadczenie w świadczeniu usług trenera pracy, w tym 

wykonanie min. 1 zadania polegającego na świadczeniu usług trenera pracy dla min. 30 osób bezrobotnych 

lub wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem i łącznej długości min. 50 godzin. Trener z 

zakresu warsztatów psychospołecznych (Cz. IV) Liczba osób 1. Wykształcenie wyższe psychologiczne. 

Minimum trzy (3) letnie doświadczenie w prowadzeniu warsztatów psychospołecznych, w tym wykonanie 

min. 1 zadania polegającego na przygotowaniu i przeprowadzeniu warsztatów psychospołecznych dla grupy 

min. 15 osób bezrobotnych lub wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem i długości min. 20 

godzin. Trener z zakresu warsztatów wychowawczych (Cz. V) liczba osób 1. Wykształcenie wyższe 

psychologiczne. Minimum trzy (3) letnie doświadczenie w prowadzeniu warsztatów wychowawczych, w tym 

wykonanie min. 1 zadania polegającego na przygotowaniu i przeprowadzeniu warsztatów wychowawczych 

dla grupy min. 15 osób bezrobotnych lub wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem i długości 

min. 10 godzin. 

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

CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W PO STĘPOWANIU 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 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  

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

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 

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  

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.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  

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:  przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

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  

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości godzin zajęć, wynikającej ze zmniejszenia liczby uczestników. 

W przypadku zmniejszenia ilości godzin ostateczna kwota wynagrodzenia zostanie ustalona jako iloczyn liczby godzin 

przeprowadzonych zajęć oraz ceny jednostkowej z oferty Wykonawcy. Zamawiający zapłaci Wykonawcy 

wynagrodzenie za godziny faktycznie przeprowadzonych zajęć. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

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

www.opspragapolnoc.waw.pl 

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

Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy ul. Szymanowskiego 6/61, 03-477 Warszawa. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  12.07.2012 godzina 

10:00, miejsce: Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy, ul. Szymanowskiego 6/61, 03-

477 Warszawa, nr pokoju 10,. 

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:  Zamówienie jest współfinansowane 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 nieprz yznania 

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 

być przeznaczone na sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 

CZĘŚĆ Nr:  1 NAZWA:  Doradca zawodowy - Świadczenie usług doradztwa zawodowego dla Uczestników Projektu;. 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Doradca zawodowy - Świadczenie usług 

doradztwa zawodowego dla Uczestników Projektu;. 

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 80.57.00.00-0, 85.31.23.20-8. 

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Zakończenie: 30.04.2013. 

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie: 

1. Cena - 70  

2. Doświadczenie - 30  

 

CZĘŚĆ Nr:  2 NAZWA:  Trener - Prowadzenie warsztatów aktywizacji zawodowej dla Uczestników Projektu;. 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Trener - Prowadzenie warsztatów 

aktywizacji zawodowej dla Uczestników Projektu;. 

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 80.57.00.00-0, 85.31.23.20-8. 

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Zakończenie: 30.04.2013. 



4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie: 

1. Cena - 70  

2. Doświadczenie - 30  

 

CZĘŚĆ Nr:  3 NAZWA:  Trener - Świadczenie usług trenera pracy dla Uczestników Projektu;. 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Trener - Świadczenie usług trenera pracy 

dla Uczestników Projektu;. 

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 80.57.00.00-0, 85.31.23.20-8. 

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Zakończenie: 30.05.2013. 

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie: 

1. Cena - 70  

2. Doświadczenie - 30  

 

CZĘŚĆ Nr:  4 NAZWA:  Trener - Prowadzenie warsztatów psychospołecznych dla Uczestników Projektu;. 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Trener - Prowadzenie warsztatów 

psychospołecznych dla Uczestników Projektu;. 

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 85.31.23.20-8. 

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Zakończenie: 30.05.2013. 

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie: 

1. Cena - 70  

2. Doświadczenie - 30  

 

CZĘŚĆ Nr:  5 NAZWA:  Trener - Prowadzenie warsztatów wychowawczych.. 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Trener - Prowadzenie warsztatów 

wychowawczych.. 

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 85.31.23.20-8. 

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Zakończenie: 30.03.2014. 

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie: 

1. Cena - 70  

2. Doświadczenie - 30  

 

 

 

 


