
Kielce: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu przedsiębiorczości dla 30 uczestników 

projektu (18-25 lat), w ramach projektu Nowe Perspektywy 2, współfinansowanego ze 

środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki , Priorytet I, Działanie 1.3, Poddziałanie 1.3.3 zgodnie z 

umową nr UDA-POKL.01.03.03-00-076/31-00 z 1 sierpnia 2013 

Numer ogłoszenia: 193965 - 2013; data zamieszczenia: 23.09.2013 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Świętokrzyska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców 

Pracy w Kielcach , ul. H. Sienkiewicza 36, 25-507 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 041 343-

13-54, 343 13 55, faks 041 343-13-54, 343 13 55. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.swietokrzyska.ohp.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Ochotnicze Hufce Pracy. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zorganizowanie i 

przeprowadzenie kursu przedsiębiorczości dla 30 uczestników projektu (18-25 lat), w ramach 

projektu Nowe Perspektywy 2, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Priorytet I, 

Działanie 1.3, Poddziałanie 1.3.3 zgodnie z umową nr UDA-POKL.01.03.03-00-076/31-00 z 

1 sierpnia 2013. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 

zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu przedsiębiorczości, dla 3 grup 10 

osobowych, w terminie październik - grudzień 2013. Szkolenie organizowane jest w ramach 

projektu Nowe Perspektywy 2, współfinansowanego 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.01.03.03-00-076/13-00 z dnia 1 sierpnia 2013 roku. Kurs przedsiębiorczości 

realizowany będzie w jednostce organizacyjnej ŚWK OHP, w 13-3 Hufcu Pracy w Kielcach, 

dla 30 osób w wieku 18-25 lat, w trzech grupach 10 osobowych Celem kursu jest 

zaszczepienie wśród młodych osób postaw przedsiębiorczych oraz dostarczenie uczestnikom 

projektu niezbędnej wiedzy potrzebnej do złożenia i poprowadzenia własnej działalności 

gospodarczej. Zakres kursu ma obejmować podstawy prawa pracy, gospodarki rynkowej, 

rozliczeń finansowo - podatkowych i księgowych aspektów prowadzenia działalności 

gospodarczej. Kurs obejmuje 20 godzin dydaktycznych na grupę. Godzina zegarowa kursu 

obejmuje 45 minut zajęć oraz przerwę, liczącą średnio 15 minut. Wykonawca ubiegający się o 



realizację zamówienia musi posiadać certyfikat MEN lub wpis do rejestru instytucji 

szkoleniowych WUP. Kserokopię poświadczoną za zgodność należy dołączyć do oferty. 

Osoba prowadząca kurs przedsiębiorczości musi posiadać licencję doradcy zawodowego lub 

być nauczycielem przedsiębiorczości. Ze względu na specyfikę zamówienia Zamawiający 

zastrzega sobie, że na każdą grupę musi przypadać jedna osoba prowadząca zajęcia. Wynika 

to z tego, że zajęcia w grupach mogą być ustalane w jednym terminie (równolegle). Szkolenie 

należy przeprowadzić dla 30 osób w trzech grupach 10 osobowych w terminie: październik - 

grudzień 2013 r.. 

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

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: Okres w 

miesiącach: 3. 

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 w celu wykazania spełnienia w/w warunku należy złożyć certyfikat MEN lub 

wpis do rejestru instytucji szkoleniowych WUP 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o w celu wykazania spełnienia w/w warunku należy wykazać, że w okresie 

ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zorganizował i 

przeprowadził (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych) minimum 2 kursy przedsiębiorczości, dla grup nie mniejszych 

niż 9 osób, oraz załączeniem dowodów, że zostały wykonane należycie: a) 

poświadczenia, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług 



okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej 

niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; b) oświadczenia 

wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze 

wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa wyżej; 

c) dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług. 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o w celu wykazania spełnienia w/w warunku należy złożyć wykaz osób, które 

będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia z którego wynika, ze osoby te 

posiadają licencję doradcy zawodowego lub są nauczycielami 

przedsiębiorczości, wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi 

osobami. Wymagane jest podanie co najmniej jednej osoby na grupę, 

spełniającej w/w wymagania 

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; 

 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; 

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; 

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; 

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 - 80 

 2 - Doświadczenie - 20 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia: www.swietokrzyska.ohp.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: ŚWK OHP 

w Kielcach, ul. Sienkiewicza 36. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 

ofert: 01.10.2013 godzina 10:00, miejsce: sekretariat ŚWK OHP, ul. Sienkiewicza 36, 25-507 

Kielce. 

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: Szkolenie organizowane jest w ramach projektu Nowe 

Perspektywy 2, współfinansowanego 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-

00-076/13-00 z dnia 1 sierpnia 2013 roku.. 

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 


