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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 

ul. Sienkiewicza 36 

Punkt kontaktowy: ŚWK OHP Kielce, ul. Sienkiewicza 36 

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: Ochotnicze Hufce Pracy 

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 kursów o 

równoważnym standardzie dla 30 uczestników kat. B oraz warsztatów informatycznych dla 
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20 uczestników kat. A, będących uczestnikami projektu Nowe Perspektywy 2 

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: Kielce, Pińczów. 

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 równoważnym standardzie dla 30 uczestników kat. B oraz warsztatów 

informatycznych dla 20 uczestników kat. A, będących uczestnikami 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 01 sierpnia 2013 roku. Kurs komputerowy ECDL Start lub kurs o 

równoważnym standardzie, w którym uczestniczyć będzie młodzież w wieku 18-25 lat, 

należy przeprowadzić dla 30 uczestników (3 grupy po 10 osób) w Kielcach do końca marca 

2014 roku. 

Celem kursu jest dostarczenie uczestnikom wiedzy i umiejętności w zakresie wykorzystania 

podstawowych funkcji komputera klasy PC i jego systemu 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. 

Celem kursu jest również przygotowanie beneficjentów do zdania egzaminów 

potwierdzających wiedzę i umiejętności uczestników w zakresie 4 modułów: 

- podstawy technik informatycznych i komunikacyjnych 

- grafika menadżerska i prezentacyjna 

- bazy danych 

- przeglądanie stron informatycznych i komunikacja 

oraz uzyskanie europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych – dokumentu 

uznawanego w krajach Unii Europejskiej, dokumentu uznawanego w krajach Unii 

Europejskiej, potwierdzającego umiejętności obsługi komputera. 

Warsztaty informatyczne, w których uczestniczyć będzie młodzież w wieku 15-17 lat, należy 

przeprowadzić dla 20 uczestników ( 2 grupy po 10 osób) w Pińczowie do końca maja 2014 

roku. 

Program warsztatów powinien obejmować podstawową wiedzę z zakresu obsługi komputera 

(elementarne przygotowanie do pracy z komputerem), korzystanie z programów biurowych 

(MS Office), użytkowanie Internetu jako źródła wiedzy i rozrywki, tworzenie grafiki 

komputerowej dla początkujących. Wskazane jest dostosowanie tematyki zajęć do 

umiejętności oraz zainteresowań uczestników. 

Szkolenia realizowane będą w Kielcach i Pińczowie, z każdą grupą odrębnie, w pracowniach 



komputerowych, które zabezpieczy na własny koszt Wykonawca. Pomieszczenia i ich 

lokalizacja wymagają akceptacji Zamawiającego. 

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: 

ECDL w ramach projektu: 1100000; Warsztaty informatyczne w ramach projektu: 21600. 

Kwota przyznana na ten cel dla ŚWK OHP: ECDL 60h - 33 000; warsztaty 30h - 5400. 

Szacunkowa wartość bez VAT: 38 400 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 

Rozpoczęcie 10.2.2014. Zakończenie 31.5.2014 

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

III.1)Warunki dotyczące zamówienia 

III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje: 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

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

odpowiednich przepisów je regulujących: 
Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia Zamawiającemu faktury VAT. Wykonawca 

wystawi dwie osobne faktury: za wykonanie usługi przeprowadzenia kursu ECDL oraz 

warsztatów informatycznych. 

ECDL Start – usługa płatna za ilość kończących kurs. W przypadku rezygnacji uczestnika z 

projektu z przyczyn niezależnych od Zamawiającego płatność proporcjonalna do ilości 

zrealizowanych godzin. Minimum 80 % obecności każdego uczestnika zalicza udział w 

kursie. 

Warsztaty informatyczne – usługa płatna za ilość 30h zrealizowanych na rzecz każdej grupy 

Zapłata za wykonaną usługę nastąpi po wykonaniu usługi i otrzymaniu faktury (wraz z 

wymaganymi dokumentami)po wpływie na konto bankowe ŚWK OHP środków finansowych 

z rezerwy celowej budżetu państwa przekazanych przez Komendę Główną OHP. 

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 postępowaniu dotyczące 

(zgodnie z art. 22 ust. 1 PZP): 

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności 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 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 tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 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 określonego w Załączniku NR 2 

- w celu wykazania spełnienia warunku opisanego w pkt. a) należy złożyć certyfikat MEN lub 

wpis do rejestru instytucji szkoleniowych WUP 

- w celu wykazania spełnienia warunku opisanego w pkt. b) należy wykazać, że w okresie 

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

działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał (zakończył) co najmniej cztery usługi z 

zakresu grupowych (minimum 9 osób w grupie) szkoleń lub kursów komputerowych ECDL 

lub równoważnych, oraz załączeniem dowodów, że zostały wykonane należycie. Dowodami 

potwierdzającymi należyte wykonanie mogą być: 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; lub b) oświadczenia 

wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest 

w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa wyżej; lub c) dokumenty potwierdzające 

należyte wykonanie usług. 

- w celu wykazania spełnienia warunku opisanego w pkt. c) należy złożyć wykaz osób, 

minimum pięć osób- jeden trener na jedną grupę, które będą prowadziły zajęcia w ramach 

szkolenia, które posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe, tj. wykształcenie wyższe 

kierunkowe (studia licencjackie lub magisterskie) oraz minimum 3 letnie doświadczenie w 

pracy jako informatyk lub nauczyciel informatyki 

Od momentu podpisania umowy do dnia zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia 

dopuszcza się z przyczyn losowych zmianę osób – trenerów, pod warunkiem, że nowa kadra 

będzie spełniać wszystkie kryteria pod względem wykształcenia, kwalifikacji i 

doświadczenia. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego, bezzwłocznego złożenia 

wniosku o zmianie wykładowcy oraz podanie przyczyny jego zmiany – zmiana wymaga 

aneksu do umowy. 

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 NR 2/A 

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 

wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24 ust.2 pkt.5 do oferty 



należy dołączyć listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej lub oświadczenie 

wykonawcy, że nie należy do grupy kapitałowej. 

III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa 

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 

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 

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone 

poniżej 

1. Cena. Waga 80 

2. Doświadczenie. Waga 20 

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/271/01/2014. 

IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia 

nie 

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

opisowego 
Dokumenty odpłatne: nie 

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

3.2.2014 - 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: 3.2.2014 - 10:15 



Miejscowość:  

Kielce, Sienkiewicza 36, ŚWK OHP. 

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie 

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 2, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu 

Społecznego, wdrażany 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. 

VI.3)Informacje dodatkowe 

VI.4)Procedury odwoławcze 

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze 

Urząd Zamówień Publicznych 

Postępu 17a 

02-676 Warszawa 

POLSKA 

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 

Tel.: +48 224587701 

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

Faks: +48 224587700 

VI.4.2)Składanie odwołań 

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

Urząd Zamówień Publicznych 

Postępu 17a 

02-676 Warszawa 

POLSKA 

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 

Tel.: +48 224587701 

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

Faks: +48 224587700 

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 

20.1.2014 
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