Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych
Warunków Zamówienia:
www.gostyn-pcpr.info

Gostyń: Przeprowadzenie i organizacja szkoleń w projekcie Aktywni razem. Program
aktywizacji zawodowej i społecznej w powiecie gostyńskim
Numer ogłoszenia: 84003 - 2013; data zamieszczenia: 21.05.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu , ul. Nowe
Wrota 7, 63-800 Gostyń, woj. wielkopolskie, tel. 65 572 75 28, faks 65 572 75 28.


Adres strony internetowej zamawiającego: www.gostyn-pcpr.info

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przeprowadzenie i organizacja
szkoleń w projekcie Aktywni razem. Program aktywizacji zawodowej i społecznej w
powiecie gostyńskim.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Postępowanie o
udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości
zamówienia nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11
ust. 8 ustawy z 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych. Przedmiotem zamówienia
jest realizacja usług szkoleniowych dla beneficjentów ostatecznych projektu Aktywni razem.
Program aktywizacji zawodowej i społecznej w powiecie gostyńskim..
II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:



Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia wykonawcy usług zamówień
uzupełniających do wartości 50% zamówienia podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9, 80.51.00.00-0, 80.57.00.00-0.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:
30.11.2013.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy są wpisani do
rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez wojewódzki urząd
pracy, właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej. O udzielenie
zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy posiadający wpis do rejestru
agencji zatrudnienia prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy właściwy
ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej. O udzielenie zamówienia
ubiegać się mogą Wykonawcy posiadający wpis do rejestru organizatorów
turnusów prowadzonego przez właściwego dla siedziby Wykonawcy
wojewodę. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy
dysponujący ośrodkiem do turnusu rehabilitacyjnego posiadającym aktualny
wpis do rejestru ośrodków prowadzonego przez właściwego wojewodę, w
których mogą odbywać się wyjazdy rehabilitacyjne dla zorganizowanych grup
wyjazdowych osób niepełnosprawnych z orzeczonym stopniem
niepełnosprawności z dysfunkcją narządu ruchu dla osób poruszających się na
wózkach inwalidzkich, z upośledzeniem umysłowym, z chorobą psychiczną, z
chorobami neurologicznymi. W przypadku Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia powyższe wymaganie
musi spełniać ten z Wykonawców, który odpowiedzialny będzie za wykonanie
zakresu prac, które wymagają wpisu do ww. rejestrów. Zamawiający nie
dopuszcza sytuacji, w której powyższe wymaganie spełnia wyłącznie
podwykonawca Wykonawcy. Na potwierdzenie 1. 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, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert. 2. Oświadczenie o posiadaniu aktualnego



wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez właściwy dla
siedziby Wykonawcy Wojewódzki Urząd Pracy oraz oświadczenie o
posiadaniu wpisu do rejestru placówek prowadzących agencję zatrudnienia,
którego wzór stanowi Załącznik Nr 8 (A, B) do SIWZ. 3. Aktualny wpis
Wykonawcy do rejestru organizatorów turnusów prowadzonego przez
wojewodę; 4. Aktualny wpis ośrodka Wykonawcy do rejestru ośrodków
prowadzonego przez właściwego wojewodę, w których mogą odbywać się
turnusy rehabilitacyjne dla zorganizowanych grup turnusowych osób
niepełnosprawnych; 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
podanych w SIWZ dołączonych do oferty. Z treści załączonych dokumentów i
oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnia wyżej
wymienione warunki.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna, że warunek dotyczący wiedzy i doświadczenia został
spełniony - jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie, wykonał należycie, na zlecenie zewnętrznych w
stosunku do Wykonawcy podmiotów, po jednej (1) usłudze szkoleniowej w
każdym z wymienionych poniżej dziesięciu (10) zakresów: a. rozwój
kompetencji społecznych, b. rozwój kompetencji życiowych, c. rozwój
kompetencji rodzicielskich lub praca z rodziną, d. realizacja turnusów
rehabilitacyjnych, e. realizacja zespołów ćwiczeń psychoruchowych, f.
realizacja zajęć w zakresie integracji emocjonalnej, g. realizacja zajęć w
zakresie komunikacji partnerskiej, h. realizacja zajęć w zakresie rozwoju
psychoruchowego, i. realizacja zajęć w zakresie muzykoterapii, j. realizacja
zajęć w zakresie zdobnictwa na materiale lub arteterapii. Łącznie Wykonawca
wykaże się realizacją 10 różnych usług (10 ww. różnych zakresów
tematycznych), przy czym usługi te (zakresy tematyczne) mogły być
realizowane w ramach wielu umów lub w ramach jednej umowy). Każda z
usług szkoleniowych ma być zrealizowana w wymiarze co najmniej 1 dnia
szkoleniowego (gdzie dzień szkoleniowy wynosił co najmniej 5 h
dydaktycznych) i każda ma być zrealizowana dla co najmniej 2 osób.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia
muszą wykazać, że łącznie spełniają warunki dotyczące doświadczenia
określone powyżej.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
podanych w SIWZ dołączonych do oferty. Z treści załączonych dokumentów i
oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnia wyżej
wymienione warunki.
III.3.3) Potencjał techniczny
o



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie ustanawia szczegółowych warunków udziału w
postępowaniu dotyczących potencjału kadrowego Wykonawcy. Na
potwierdzenie spełniania tego warunku Wykonawca przedłoży oświadczenie o
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust.
ustawy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ. Ocena spełnienia
niniejszego warunku dokonywana będzie w formule spełnia-nie spełnia.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
o



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie ustanawia szczegółowych warunków udziału w
postępowaniu dotyczących potencjału kadrowego Wykonawcy. Na
potwierdzenie spełniania tego warunku Wykonawca przedłoży oświadczenie o
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust.
ustawy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ. Ocena spełnienia
niniejszego warunku dokonywana będzie w formule spełnia-nie spełnia.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
o



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że
posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej
niż 200.000,00 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych). Jeżeli kwota środków
finansowych / zdolności kredytowej ustalona jest w walucie innej niż PLN
Zamawiający dokona przeliczenia kwoty w innej walucie na PLN wg
średniego kursu NBP waluty z dnia wszczęcia niniejszego postępowania o
udzielenie zamówienia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają warunek
dotyczący potencjału finansowego, określony powyżej. O udzielenie
zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy. W
przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego
zamówienia powyższe wymaganie musi spełniać każdy z nich. Wykonawca
może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi
stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić
Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji
zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne
zobowiązanie, o którym mowa w Rozdziale 7.8. SIWZ. Jeżeli wykazując
spełnianie warunków udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia
Wykonawca polega na doświadczeniu innych podmiotów, podmioty te muszą
uczestniczyć w realizacji odpowiedniej części zamówienia. 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 podanych w SIWZ dołączonych do oferty.
Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie,
iż Wykonawca spełnia wyżej wymienione warunki.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ
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 wykonawcę warunków, o których mowa
w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu należy przedłożyć:


potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w
szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;



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;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy, należy przedłożyć:


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 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, 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 dotyczące przynależności 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 pkt III.5)
nie dotyczy
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 inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:



1 - Cena - 30
2 - Doświadczenie Wykonawcy - 70

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: www.gostyn-pcpr.info
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, ul. Nowe Wrota 7, 63-800 Gostyń.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 29.05.2013 godzina 08:00, miejsce: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w
Gostyniu, ul. Nowe Wrota 7, 63-800 Gostyń, pokój nr 2.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania
ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze
środków Unii Europejskiej: Zamówienie jest realizowane w ramach i na potrzeby projektu
realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet 7 - Promocja
Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i Upowszechnianie Aktywnej Integracji,
Poddziałanie 7.1.2. Współfinansowanie: Środki Europejskiego Fundusz Społecznego
stanowią 89,5 procent ogólnych środków przeznaczonych na realizację zatrudnienia..
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone
na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

