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Ogłoszenie o zamówieniu 

Usługi 

Dyrektywa 2004/18/WE 

Sekcja I: Instytucja zamawiająca 

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe 

Świętokrzyska Wojewódzka Komenda OHP w Kielcach 

Sienkiewicza 36 

Punkt kontaktowy: ŚWK OHP w Kielcach, ul. Sienkiewicza 36, 25-507 Kielce 

Osoba do kontaktów: Sylwia Zubek 

25-507 Kielce 

POLSKA 

Tel.: +48 413431354 

E-mail: swietokrzyska@ohp.pl 

Faks: +48 413431355 

Adresy internetowe:  

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.swietokrzyska.ohp.pl/home.html 

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) 

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu 

konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: 
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na 

adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) 

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej 

Inna 

I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności 

Inny: kształcenie i wychowanie, poradnictwo zawodowe 

I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających 

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie 

Sekcja II: Przedmiot zamówienia 

II.1)Opis 

II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą: 

Przeprowadzenie grupowych kursów komputerowych ECDL Start lub równoważnych dla 2 

grup, uczestników kat B (18-25 lat), oraz 25 godzinnych warsztatów informatycznych dla 3 
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grup, uczestników kat A (15-17 lat), bedących uczestnikami projektu Nowe Perspektywy, 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 

II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji 

dostawy lub świadczenia usług 
Usługi 

Kategoria usług: nr 27: Inne usługi 

Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub 

świadczenia usług: Hufiec Pracy Kielce, 

Hufiec Pracy Skarżysko Kamienna 

Kod NUTS PL33 

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego 

systemu zakupów (DSZ) 
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego 

II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej 

II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu 

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie grupowych kursów komputerowych ECDL 

Start lub kursów o równowaznym standardzie dla 16 uczestników kat B oraz 25 godzinnych 

warsztatów informatycznych dla 3 grup kat A, uczestników projektu Nowe Perspektywy. 

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie grupowych kursów komputerowych ECDL 

Start lub równoważnych dla 16 uczestników projektu w wieku 15-25 lat. Kurs obejmuje 60 

jednostek lekcyjnych. Celem kursu ma być dostarczenie uczestnikom wiedzy i umiejętności w 

operacyjnego. Młodzież powinna nauczyć się korzystania z edytora tekstu oraz arkuszy 

kalkulacyjnych, a także formatowania, używania podstawowych funkcji matematycznych, 

statystycznych i logicznych, tworzenia i formatowania wykresów, diagramów oraz 

korzystania z sieci informatycznych. Kurs ma ukończyć się uzyskaniem przez uczestników 

certyfikatu potwierdzającego zdobycie kompetencji określonych co najmniej na poziomie 

podstawowym, zgodnym ze standardem European Computer Driving Licence lub innym, 

równoważnym. 

Warsztaty informatyczne dla 3 grup swoim zakresem powinny obejmować podstawowa 

wiedzę z zakresu obsługi komputera, korzystania z programów biurowych, a także 

użytkowania Internetu jako źródła wiedzy i rozrywki. Warsztaty przewidują elementarne 

przygotowania do pracy z komputerem. Zajęcia mają pokazać różne zastosowania programów 

komputerowych, dostosowanych do wieku uczestników m.in. do tworzenia rysunków, 

obróbki zdjęć, tekstów i muzyki, wyszukiwania, gromadzenia i przedstawiania informacji, 

wykonywania obliczeń i symulacji procesów. Wskazane jest dostosowanie tematyki zajęć do 

umiejętności oraz zainteresowań uczestników. Warsztaty kończyć się będą uzyskaniem 

zaświadczenia o ukończeniu warsztatów. 

Warsztaty obejmują 25 jednostek lekcyjnych. 

II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 

80533200 

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) 

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie 

II.1.8)Części 

To zamówienie podzielone jest na części: nie 

II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych 



Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2)Wielkość lub zakres zamówienia 

II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres: 

W projekcie łącznie dla wszystkich uczestnikówprzyznano: 

— na warsztaty informatyczne: 187 500 PLNö 

— na kurs ECDL start lub równowazny: 630 000 PLN. 

Zadania są realizowane przez poszczególne jednostki. ŚWK OHP w Kielcach ma w 

preliminarzu przyznane środki w wysokości: 

Szacunkowa wartość bez VAT: 24 300 PLN 

II.2.2)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 

II.2.3)Informacje o wznowieniach 

Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie 

II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji 

Okres w miesiącach: 4 (od udzielenia zamówienia) 

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym 

III.1)Warunki dotyczące zamówienia 

III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje: 

Wadium nie jest wymagane. 

III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do 

odpowiednich przepisów je regulujących: 
Podstawą zapłaty za przeprowadzone kursy i warsztaty będzie wystawiona przez Wykonawcę 

faktura VAT, po całkowitym zakończeniu szkoleń, zgodnie z zawartą umową i 

harmonogramem, po podpisaniu protokołu odbioru usługi. 

III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone 

zamówienie: 
III.1.4)Inne szczególne warunki 

Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie 

III.2)Warunki udziału 

III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do 

rejestru zawodowego lub handlowego 
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O zamówienie 

mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postepowaniu dotyczące 

(zgodnie z 22 ust. 1 ustawy Pzp) 

a) posiadania uprawnień do wykonywania okreslonej działalnosci lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

b) posiadania wiedzy i doświadczenia, 

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia, 

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

Wykonawca może polegać na wiedzy i doswiadczeniu, potencjale technicznym, osobach 

zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, 

niezaleznie od chrakteru prawnego łaczocych go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej 

sytuacji zobowiązany jest udowodnic Zamawiajacemu, iż bedzie dysponował zasobami 

niezbednymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne 

zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobów na okres 

korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 

— w celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę w/w warunków Wykonawca zobowiązany 



jest do złożenia oświadczenia wg wzoru okreslonego w załączniku NR 2 do SIWZ, 

— w celu wykazania warunku opisanego w pkt a) należy złozyć certyfikat MEN lub wpis do 

rejestru instytucji szkoleniowych WUP, 

— w celu wykazania spełnienia warunku opisanego w pkt b) nalezy wykazać, że w okresie 

ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalnosci jest krótszy - 

w tym okresie, wykonał ( zorganizował i przeprowadził) co najmniej 3 usługi z zakresu 

grupowych (minimum 8 osób w grupie) szkoleń lub kursów komputerowych ECDL lub 

równoważnych o wartosci minimum 20 000 PLN każde, potwierdzone dokumentem, z 

którego wynikać bedzie, ze usługi zostały wykonane należycie 

— w celu waykazania spełnienia warunku opisanego w pkt c) należy złożyć wykaz osób, 

które beda prowadziły zajecia w ramach kursu, które posiadają odpowiednie kwalifikacje 

zawodowe, tj. wykształcenie wyzsze kierunkowe (studia licencjackie lub magisterskie) oraz 

minimum 2 letnie doświadczenie w pracy jako informatyk lub nauczyciel informatyki; 

e) nie podlegają wykluczeniu z art. 24 ust 1 ustawy, ust. 2 pkt. 1 

— w celu wykazania spełnienia przez wykonawcę w/w warunku Wykonawca zobowiązany 

jest do: 

—— złożenia oświadczenia wg wzoru określonego w załączniku do SIWZ 

—— załączenia aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jezeli odrębne przepisy wymagają 

wpisu do rejestru, wystawionego nie wczesniej niz 6 miesięcy przed terminem składania 

ofert. 

III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa 

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Na 

potwierdzenie spełnienia tego warunku Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia - 

załącznik so SIWZ. 

III.2.3)Kwalifikacje techniczne 

III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych 

III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi 

III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu 

Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie 

III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi 

Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób 

odpowiedzialnych za wykonanie usługi: nie 

Sekcja IV: Procedura 

IV.1)Rodzaj procedury 

IV.1.1)Rodzaj procedury 

Otwarta 

IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert 

lub do udziału 
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu 

IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia 

IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia 

Najniższa cena 

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej 

Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie 

IV.3)Informacje administracyjne 

IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą: 

POA/271/1/2013. 

IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia 



nie 

IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu 

opisowego 
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

21.1.2013 - 10:00 

IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym 

kandydatom 
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu 
polski. 

IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą 

w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert) 

IV.3.8)Warunki otwarcia ofert 

Data: 21.1.2013 - 10:30 

Miejscowość:  

ŚWK OHP w Kielcach, ul. Sienkiewicza 36 

Sekcja VI: Informacje uzupełniające 

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia 

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie 

VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak 

Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Projekt Nowe 

Perspektywy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu 

Społecznego, wdrażanego w ramach Priorytetu I, Działania 1.3, Poddziałanie 1.3.3 Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki zgodnie z porozumieniem nr UDA-POKL.01.03.03-00-069/12-

00 z dnia 28.9.2012 roku. 

VI.3)Informacje dodatkowe 

VI.4)Procedury odwoławcze 

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze 

Urząd Zamówien Publicznych 

Postępu 17 A 

02-676 Warszawa 

POLSKA 

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 

Tel.: +48 224587777 

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl 

Faks: +48 224587700 

VI.4.2)Składanie odwołań 

VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań 

Urząd Zamówien Publicznych 

Postępu 17 A 

02-676 Warszawa 

POLSKA 
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E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 

Tel.: +48 224587777 

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl 

Faks: +48 224587700 

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 

9.1.2013 
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