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Zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych dla uczestników projektu pt. By żyło się 
lepiej - aktywizacja mieszkańców gminy Rozogi, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w 
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VII, Promocja integracji społecznej, Działanie 

7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie 
aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej w 2011 r. 

Numer ogłoszenia: 128932 - 2011; data zamieszczenia: 25.05.2011 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozogach , ul. 22 Lipca 22, 12-114 Rozogi, 
woj. warmińsko-mazurskie, tel. 89 722 69 32, faks 89 722 66 22. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKRE ŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów 
szkoleniowych dla uczestników projektu pt. By żyło się lepiej - aktywizacja mieszkańców gminy Rozogi, 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet 
VII, Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 
7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej w 2011 r.. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest 
wykonanie usługi przeprowadzenia szkoleń w ramach realizacji projektu pn.: By żyło się lepiej - aktywizacja 
mieszkańców gminy Rozogi, zwanego dalej projektem, współfinansowanego przez Unię Europejską ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII 
Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 
7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Zamawiający dopuszcza 
możliwość składania ofert częściowych na wymienione poniżej poszczególne części (zadania), z których każda 
stanowi odrębną część przedmiotu zamówienia:  
Część I - Szkolenia i warsztaty realizowane w ramach kontraktów socjalnych skierowane do osób bezrobotnych 
oraz niepełnosprawnych:  
1. Szkolenie z zakresu zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej z elementami ekonomii 
społecznej i wolontariatu dla osób bezrobotnych - 90 godzin, 1 grupa - 11 osób bezrobotnych,  
2. Poradnictwo zawodowe dla osób bezrobotnych w połączeniu z indywidualnym doradztwem 1 grupa 11 osób, 
w tym 10 godzin poradnictwa grupowego oraz po 2 godziny indywidualnego na osobę,  
3. Terapia psychospołeczna dla osób bezrobotnych oraz niepełnosprawnych - 30 godzin, 1 grupa 21 osób,  
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4. Szkolenie z zakresu zastosowania komputera i internetu w życiu codziennym dla osób niepełnosprawnych - 
80 godzin, 1 grupa - 11 osób,  
5. Grupowe doradztwo psychologiczne w połączeniu z indywidualnym poradnictwem psychologicznym dla 
osób niepełnosprawnych - 5 godzin grupowego oraz po 2 h indywidualnego na osobę.  
Część II - Szkolenia i warsztaty realizowane w ramach Programu Aktywności Lokalnej skierowane do 
młodzieży:  
1. Warsztat z aktywizacji zawodowej - 30 godzin, 1 grupa 11 osób,  
2. Warsztat z aktywizacji społecznej - motywacyjny w formie wyjazdowej do niezależnego ośrodka kultury i 
edukacji Kacze Bagno - 3 doby, 1 grupa 11 osób (młodzież + opiekunowie), 3. Warsztat z aktywizacji 
zdrowotnej - 30 godzin, 1 grupa 11 osób.  
W związku z powyższym Wykonawca ma prawo przystąpić do wybranej oferty częściowej lub do obu ofert 
częściowych (traktując zamówienie jako całościowe). W odniesieniu do pojedynczych warsztatów 
wyodrębnionych w ramach każdej z części zamówienia nie dopuszcza się składania ofert częściowych.. 

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak. 

• Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 
• Przewidywane jest udzielenie zamówień uzupełniających w sytuacji pozostania środków, które zostaną 

przeznaczone na przeprowadzenie dodatkowych szkoleń dla beneficjentów. 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9, 80.53.00.00-8. 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 30.11.2011. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I 
TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM  

Informacja na temat wadium: Wadium nie jest wymagane 

III.2) ZALICZKI  

• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU 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 
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Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Dla uznania, że Wykonawca spełnia warunek posiadania uprawnień do organizowania i 
przeprowadzania szkoleń objętych niniejszym zamówieniem , Zamawiający wymaga aby 
Wykonawca wykazał, że jest instytucją szkoleniową w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 
2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 69 
poz. 415 z późn. zm.), tj.: posiada wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego 
przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwego ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej. 

• III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, 
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał, a w 
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje co najmniej 3 usługi 
szkoleniowe zgodne z przedmiotem zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, datę 
wykonania i odbiorców, według załącznika nr 8 do SIWZ. Do wykazu należy dołączyć 
dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Ocena 
spełniania tego warunku dokonana będzie przez Zamawiającego wg. formuły spełnia/ nie spełnia 
na podstawie oświadczeń i dokumentów określonych w specyfikacji 

• III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że na czas realizacji zamówienia 
będzie dysponował potencjałem technicznym (lokal, wyposażenie, odpowiedni sprzęt i 
urządzenia). Przed zawarciem umowy Wykonawca jest zobowiązany niezbędne oświadczenia 
dotyczące dysponowania sprzętem i salami dydaktycznymi. Ocena spełnienia tego warunku 
nastąpi na podstawie złożonego wykazu dotyczącym ilości i jakości pomieszczeń oraz 
wyposażenia w sprzęt i pomoce dydaktyczne dla potrzeb zajęć - zgodnie ze wzorem 
stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ - według formuły spełnia-niespełnia (punkt VI podpunkt 
11 SIWZ) oraz zgodnie z punktem VI podpunktem 8 SIWZ. 

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Dla uznania, że Wykonawca spełnia niniejszy warunek, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca 
dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi kwalifikacje 
niezbędne do realizacji poszczególnych szkoleń i warsztatów. Wykazu osób, które będą 
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia ,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 - zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ - według formuły 
spełnia-nie spełnia. 

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 
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Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Dla uznania, że Wykonawca spełnia warunek znajdowania się w odpowiedniej sytuacji 
ekonomicznej i finansowej, Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia; - oświadczenia o 
spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ustawy Pzp zgodnie ze 
wzorem treści przedstawionym w załączniku Nr 2 do SIWZ, - oryginał lub potwierdzoną za 
zgodność z oryginałem kopię aktualnego zaświadczenia 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 wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert, 
- oryginał lub potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię aktualnego zaświadczenia z 
właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 
ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert do przetargu. 

III.4) INFORMACJA O O ŚWIADCZENIACH 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 wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 
ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy 
przedłożyć: 

• 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 

• oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają 
wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień 
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• 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, 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 

• 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.6) INNE DOKUMENTY 

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

a) formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do specyfikacji, b) program szkoleniowy, c) przykładowy 
harmonogram d) preliminarz - stanowiący załącznik do SIWZ nr 4, e) oświadczenie, że są w stanie 
samodzielnie wykonać usługę bez przekazywania do realizacji przez podwykonawców 

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u 
których ponad 50 % pracowników stanowią 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: najniższa cena. 
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IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie. 

IV.3) ZMIANA UMOWY  

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

1)zmiany terminu rozpoczęcia lub zakończenia zajęć wywołanej w szczególności nieskompletowaniem na czas 
pełnej grupy szkoleniowej lub przyczynami niezależnymi od Wykonawcy i Zamawiającego (np. działania siły 
wyższej), 2)zmiany w kadrze dydaktycznej, gdy konieczność jej dokonania wynika z przyczyn losowych, 
niezależnych od Wykonawcy. Zmiana ta nie może prowadzić do obniżenia wymagań określonych w SIWZ. 
3)zmiany miejsca realizacji zajęć, gdy konieczność jej dokonania wynika z przyczyn losowych, niezależnych 
od Wykonawcy. Zmiana ta nie może prowadzić do obniżenia wymagań technicznych i funkcjonalnych 
określonych w SIWZ, 4) zmiany harmonogramu zajęć w uzasadnionych przypadkach i za zgodą 
Zamawiającego. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: 
http://rozogi-ug.bip-wm.pl 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Rozogach, ul. 22 Lipca 22, 12-114 Rozogi, pokój nr 4. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.06.2011 
godzina 10:00, miejsce: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozogach, ul. 22 Lipca 22, 12-114 Rozogi, 
pokój nr 4. 

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:  projekt systemowy By żyło się lepiej - aktywizacja mieszkańców gminy Rozogi 
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, 
Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. 

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 by ć przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak 

 

 


