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

www.opspragapolnoc.waw.pl 

 

Warszawa: Usługi przeprowadzenia indywidualnych szk oleń 

zawodowych dla uczestników projektu w ramach realiz acji Projektu Z 
rodzin ą mogę więcej realizowanego w ramach PO KL 2007-2013, 

podział anie 7.1.1.: Rozwój i upowszechnianie aktywnej inte gracji przez 

ośrodki pomocy społecznej, współfinansowanego przez U nię 

Europejsk ą w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w 

podziale na 18 cz ęści.  

Numer ogłoszenia: 317268 - 2013; data zamieszczenia : 07.08.2013 

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:  http://www.opspragapolnoc.waw.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:  Usługi przeprowadzenia indywidualnych 

szkoleń zawodowych dla uczestników projektu w ramach realizacji Projektu Z rodziną mogę więcej 

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

integracji przez ośrodki pomocy społecznej, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego w podziale na 18 części.. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  usługi. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  Usługi przeprowadzenia 

indywidualnych szkoleń zawodowych dla uczestników projektu w ramach realizacji Projektu Z rodziną 

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

aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, współfinansowanego przez Unię Europejską w 
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ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w podziale na 18 części: Kasy fiskalne - Obsługa - 5 osób 

Opiekun osoby starszej, przewlekle chorej lub niedołężnej - 6 osób Kucharz - Garmażer - 6 osób 

Eksploatacja urządzeń i instalacji elektroenergetycznych do 1 kV - 1 osoba Operator wózków widłowych o 

napędzie silnikowym - 1 osoba Kurs programowania przygotowujący do pracy z językami programowania: 

php,mysql, Java scripts, css, html - 1 osoba KURS NA SAMODZIELNYCH KSIĘGOWYCH OD PODSTAW 

- SPECJALISTA DS. RACHUNKOWOŚCI - 1 osoba Organizacja ślubów - 1 osoba Kurs barista - 2 osoby 

Zawodowy kurs stylizacji paznokci - 3 osoby Zawodowy kurs kosmetyczny - 4 osoby Kurs wizażu i stylizacji 

- 1 osoba Szkolenie przedłużania i zagęszczania rzęs - 1 osoba Kurs stylizacji paznokci I i II stopnia - 1 

osoba Artystyczne układanie roślin - florystyka - 1 osoba Operator usług utrzymania czystości - 1 osoba 

Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym - 1 osoba Hydraulik- stal, miedz, tworzywa sztuczne - 1 osoba. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 80.50.00.00-9. 

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty cz ęściowej:  tak, liczba części: 18. 

II.1.8) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty wariantowej:  nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 20.12.2013. 

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  

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

SPEŁNIANIA 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  

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że jest wpisany do rejestru 

instytucji szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzkie Urzędy Pracy, poprzez złożenie 

oświadczenia. 

III.3.2) Wiedza i do świadczenie  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że wykonał co najmniej dwie 

usługi, polegające na przeprowadzeniu szkolenia dla osób bezrobotnych lub wykluczonych lub 

zagrożonych wykluczeniem społecznym o tematyce zbliżonej do tematyki szkolenia opisanej dla 

danej Części w Tomie III SIWZ. Aby powyższy warunek można było uznać za spełniony fakt, że 

wyżej wymienione usługi zostały wykonane należycie musi być udokumentowany. 
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III.3.3) Potencjał techniczny  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym 

zakresie. 

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Wykonawca, na każde zadanie na które składa ofertę, musi wykazać się osobami, które będą 

uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymującymi się doświadczeniem zawodowym 

odpowiednim do tematyki szkolenia. Wykonawca przedstawi kandydatów na niżej podane 

stanowiska, którzy spełniają następujące wymagania: Trener/Wykładowca - minimalna liczba 

osób dla każdej z Części: 1 osoba, Kwalifikacje: Minimum trzy (3) letnie doświadczenie w 

świadczeniu usług z zakresu prowadzenia szkoleń, w tym wykonanie min. 2 zadania 

polegającego na przeprowadzeniu szkolenia dla osób bezrobotnych lub wykluczonych 

społecznie lub zagrożonych wykluczeniem o tematyce zbliżonej do tematyki szkolenia w danej 

Części zamówienia. 

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym 

zakresie. 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH 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 nawc ę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 

1 ustawy, oprócz o świadczenia o spełnianiu warunków udziału w post ępowaniu nale ży przedło żyć: 

� wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, 

głównych dostaw lub usług, 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, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, 

na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy 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 do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz 

informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;  
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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 lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 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;  

� wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na 

zasoby 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 siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczyposp olitej 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.4.4) Dokumenty dotycz ące przynale żności do tej samej grupy kapitałowej 

� lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy 

kapitałowej;  

III.6) INNE DOKUMENTY 

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

wzór wydawanego zaświadczenia ukończenia szkolenia lub certyfikatu, wzór pre-testu oceniającego 

poziom wiedzy i umiejętności, badającego potrzeby uczestnika, wzór ankiety oceniającej szkolenie; 

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 inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

1 - Cena - 60  

2 - Doświadczenie zawodowe - 40  

IV.3) ZMIANA UMOWY  

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

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:  

Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian  

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości szkoleń, wynikającej ze zmniejszenia lub 

zwiększenia liczby uczestników. 2. W przypadku zmiany ilości szkoleń kwota wynagrodzenia zostanie 

ustalona jako iloczyn osób uczestniczących w poszczególnych szkoleniach oraz ceny jednostkowej 

zgodnie z ofertą. 3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za szkolenia faktycznie 

przeprowadzone. 

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, pok. 

10. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  29.08.2013 

godzina 12:00, miejsce: Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy, ul. 

Szymanowskiego 6/61, 03-477 Warszawa, pok. 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 realizowane w ramach Projektu Z rodziną mogę więcej realizowanego w 

ramach PO KL 2007-2013, podziałanie 7.1.1.: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki 

pomocy społecznej, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego.. 

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

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 
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