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Zamówienie na 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 ramach Programu Aktywności Lokalnej 

 

Numer ogłoszenia: 193420 - 2011; data zamieszczenia: 11.07.2011 

 
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. 

• Adres strony internetowej zamawiającego: http://gopsrozogi.pl 

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: Zamówienie na 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 ramach Programu 
Aktywności Lokalnej. 

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 
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Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie 
aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej w ramach Programu Aktywności Lokalnej dla 
młodzieży. Zamówienie realizowane będzie w formie 3 następujących szkoleń-warsztatów dla 
młodzieży w ramach Programu Aktywności Lokalnej: 1. Warsztat z aktywizacji zawodowej - 1 
grupa - 11 osobowa, 30 godzin na grupę. 2. Warsztat z aktywizacji społecznej - motywacyjny w 
formie wyjazdowej do niezależnego ośrodka kultury i edukacji - 3 doby, 1 grupa 11 osobowa. 3. 
Warsztaty z aktywizacji zdrowotnej - 30 godzin, 1 grupa 11 osobowa. 

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 zaoszczędzenia 
środków, które zostaną przeznaczone na przeprowadzenie dodatkowych szkoleń dla 
beneficjentów. 

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

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

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 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
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o Dla uznania, ze wykonawca spełnia warunek posiadania uprawnień do 
zorganizowania i przeprowadzenia szkoleń objętych niniejszym zamówieniem 
Zamawiający wymaga, aby wykonawca wykazał, że jest instytucją szkoleniowa w 
rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy tj, posiada wpis do rejestru instytucji szkoleniowych 

• III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Dla uznania, ze wykonawca spełnia warunek posiadania wiedzy i doświadczenia, 
Zamawiający wymaga od wykonawcy złożenia oświadczenia o spełnianiu 
warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, zgodnie 
ze wzorem treści przedstawionym w załączniku nr 2 do SIWZ 

• III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Dla uznania, ze wykonawca spełnia niniejszy warunek, Zamawiający wymaga, aby 
wykonawca dysponował co najmniej wskazanym potencjałem technicznym , 
zapewnienie jasnej przestronnej sali dydaktycznej spełniającej wymogi bhp praz 
popż. wyposażonej w niezbędne urządzenia techniczne np. projektor multimedialny, 
tablicę flipchart, zapewnienie niezbędnych środków dydaktycznych dla każdego 
uczestnika, zapewnienie odpowiedniego miejsca, ośrodka do przeprowadzenia 
warsztatu motywacyjnego w formie wyjazdowej 

• 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 co najmniej wskazanymi osobami do wykonania 
zamówienia zgodnie z poniższym opisem posiadanie przez każdego wykładowcę 
wykształcenia wyższego z tytułem minimum licencjata lub studiów podyplomowych 
zgodnie z kierunkiem prowadzonego szkolenia, posiadanie przez każdego 
wykładowcę doświadczenia w prowadzeniu zajęć w formach pozaszkolnych dla 
dorosłych lub młodzieży, polegającego na przeprowadzeniu w okresie ostatnich 3 lat 
przed wszczęciem niniejszego postępowania co najmniej 1 szkolenia dla osób 
dorosłych lub młodzieży, w sytuacji warsztatu wyjazdowego posiadanie 
wykwalifikowanej kadry wychowawców, trenerów, instruktorów posiadającą 
doświadczenie w zakresie sprawowania całodobowej opieki nad młodzieżą oraz 
posiadającą odpowiednie wykształcenie i kwalifikacje oraz doświadczenie 
zawodowe zgodne z kierunkiem warsztatu 

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
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o Dla uznania, ze wykonawca spełnia warunek znajdowania się w odpowiedniej 
sytuacji ekonomicznej i finansowej, Zamawiający wymaga od wykonawcy złożenia 
oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 
ust. 1 ustawy Pzp, zgodnie ze wzorem treści przedstawionym w załączniku nr 2 do 
SIWZ 

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 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 

• 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 
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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 

• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w 
postępowaniu na potencjał 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.6) INNE DOKUMENTY 

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

formularz oferty szkolenia wraz z załącznikami, pełnomocnictwo do podpisywania oferty oraz 
składania wyjaśnień w oryginale lub poświadczone notarialnie 

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: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie: 

• 1 - Cena - 55 
• 2 - Baza lokalowa, jej wyposażenie, sprzęt i materiały dydaktyczne - 10 
• 3 - Doświadczenie i kwalifikacje zawodowe kadry realizującej szkolenie - 15 
• 4 - Program dydaktyczny szkoleń, metodyka prowadzenia zajęć - 20 

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 
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W oparciu o art. 144 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający określa następujące okoliczności, które mogą 
powodować konieczność wprowadzenia istotnych zmian w treści zawartej umowy w stosunku do 
treści złożonej oferty: a)zmiana terminu realizacji zamówienia z przyczyn nie leżących po stronie 
wykonawcy, np. w przypadku problemów z rekrutacją kandydatów na poszczególne kierunki 
szkoleń; b) wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy; c) zmiana 
przepisów prawnych krajowych bądź wspólnotowych oraz Wytycznych Ministra rozwoju 
Regionalnego dotyczących zasad realizacji i finansowania projektów współfinansowanych z 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

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: 
15.07.2011 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 być przeznaczone na 
sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak 

          
Kierownik  
Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w 
Rozogach 

/-/ Joanna Polańczuk 
 


