Kielce: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń zawodowych organizowanych przez
Ośrodki Szkolenia Zawodowego w Chęcinach i Opatowie, w ramach utrzymania
rezultatów projektu OHP jako realizator usług rynku pracy, współfinansowanego ze
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Numer ogłoszenia: 61149 - 2015; data zamieszczenia: 29.04.2015
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. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 41 200 17 50,
faks 41 200 17 60.


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 szkoleń zawodowych organizowanych przez Ośrodki Szkolenia
Zawodowego w Chęcinach i Opatowie, w ramach utrzymania rezultatów projektu OHP jako
realizator usług rynku pracy, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem
zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń zawodowych realizowanych
przez Ośrodki Szkolenia Zawodowego w Chęcinach i Opatowie, zaplanowanych do realizacji
w I półroczu 2015, dla osób w wieku 18-24 lat. Szkolenia organizowane są w ramach
utrzymania rezultatów projektu OHP jako realizator usług rynku pracy, współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet I,
Działanie 1.3, Poddziałanie 1.3.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zgodnie z umową
nr UDA-POKL.01.03.03-00-023/09 z dnia 15 maja 2009 roku. Szkolenia zawodowe: Część I:
Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG 135 z modułem cięcia
tlenowego Szkolenie zawodowe realizowane jest przez Ośrodek Szkolenia Zawodowego w
Chęcinach dla 10 osób bezrobotnych w wieku 18-24 lat Część II: Pracownik hurtowni magazynu z obsługą komputerowych programów użytkowych, kas fiskalnych oraz obsługą
wózka jezdniowego WJO I Szkolenie zawodowe realizowane jest przez Ośrodek Szkolenia
Zawodowego w Chęcinach dla 10 osób bezrobotnych w wieku 18-24 lat Część III: Kelner barman - barista z językiem angielskim i obsługa kasy fiskalnej Szkolenie zawodowe
realizowane jest przez Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Chęcinach dla 10 osób
bezrobotnych w wieku 18-24 lat Część IV: Prawo jazdy kat. CE Szkolenie zawodowe

realizowane jest przez Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Opatowie dla 5 osób bezrobotnych
w wieku 18-24 lat Część V: Kwalifikacja wstępna przyspieszona do prawa jazdy kat. C
Szkolenie zawodowe realizowane jest przez Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Opatowie dla
5 osób bezrobotnych w wieku 18-24 lat Część VI: Język migowy z przygotowaniem
pedagogicznym Szkolenie zawodowe realizowane jest przez Ośrodek Szkolenia Zawodowego
w Opatowie dla 10 osób bezrobotnych w wieku 18-24 lat Część VII: Operator ładowarki
jednonaczyniowej kl. II Szkolenie zawodowe realizowane jest przez Ośrodek Szkolenia
Zawodowego w Opatowie dla 5 osób bezrobotnych w wieku 18-24 lat Część VIII: Operator
koparki jednonaczyniowej kl. II Szkolenie zawodowe realizowane jest przez Ośrodek
Szkolenia Zawodowego w Opatowie dla 5 osób bezrobotnych w wieku 18-24 lat Część IX:
Magazynier z obsługą wózka jezdniowego z modułem jęz. angielskiego Szkolenie zawodowe
realizowane jest przez Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Opatowie dla 10 osób
bezrobotnych w wieku 18-24 lat Wykonawca ubiegający się o zamówienie musi posiadać
akredytację MEN lub wpis do rejestru instytucji szkoleniowych WUP. Programy szkoleń
powinny być opracowane w oparciu o standardy kwalifikacji zawodowych i modułowe
programy szkoleń zawodowych, dostępne w bazach danych prowadzonych przez MPiPS,
znajdujących się na stronie internetowej www.standardyiszkolenia.praca.gov.pl. Wykonawca
jest zobowiązany ubezpieczyć uczestników szkolenia na czas trwania szkolenia od następstw
nieszczęśliwych wypadków, zgodnie z § 75 ust. 2 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Pracy i
Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010 r. w sprawie standardów i warunków
prowadzenia usług rynku pracy. Kopie polis NW należy przedstawić Zamawiającemu przed
rozpoczęciem szkolenia. Wykonawca zapewni uczestnikom podczas zajęć (teoretycznych lub
teoretycznych i praktycznych - w zależności od kursu) ciepły posiłek (drugie danie), napoje
(kawa, herbata, woda mineralna) oraz ciastka. Należy zadbać o zróżnicowane menu,
składające się z posiłków dostarczających podstawowych wartości odżywczych. Wykonawca
zapewni każdemu uczestnikowi szkolenia zawodowego materiały dydaktyczne, zgodne z
tematyką szkolenia (np. aktualny podręcznik z zakresu obowiązującej tematyki zajęć,
kserokopie wykładów), niezbędne do utrwalenia wiadomości w celu pozytywnego zdania
egzaminu, ubrania robocze - jeśli wymaga tego specyfika kursu..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 9.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:
30.06.2015.
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
w celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę w/w warunku Wykonawca
zobowiązany jest do złożenia oświadczenia
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
o



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
w celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę w/w warunku Wykonawca
zobowiązany jest do złożenia oświadczenia oraz 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 grupowe kursy zawodowe o tematyce z zakresu
przedmiotu zamówienia: dla Części I - spawanie metodą MAG 135; dla Części
II - magazynier, obsługa kasy fiskalnej i obsługa wózka jezdniowego
(minimum 2 kursy z każdego rodzaju); dla Części III - kelner, barman, kurs
języka angielskiego i obsługa kasy fiskalnej (minimum 2 kursy z każdego
rodzaju); dla Części IV - prawo jazdy kat. CE; dla Części V - kwalifikacja
wstępna przyspieszona ; dla Części VI - język migowy i kurs pedagogiczny
(minimum 2 kursy z każdego rodzaju); dla Części VII - operator maszyn; dla
Części VIII - operator maszyn; dla Części IX - magazynier, obsługa wózka
jezdniowego (minimum 2 kursy z każdego rodzaju); dla grup nie mniejszych
niż 4 osób
III.3.3) Potencjał techniczny
o



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
w celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę w/w warunku Wykonawca
zobowiązany jest do złożenia oświadczenia
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
o



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
w celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę w/w warunku Wykonawca
zobowiązany jest do złożenia oświadczenia oraz należy przedstawić imienny
wykaz osób - kadry dydaktycznej prowadzącej szkolenia, które posiadają
minimum dwuletnie doświadczenie w pracy dydaktycznej w kształceniu
dorosłych jako instruktorzy szkoleń zawodowych związanych z przedmiotem
zamówienia oraz wymagane wykształcenie
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
o



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o

w celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę w/w warunku Wykonawca
zobowiązany jest do złożenia oświadczenia

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:


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.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzający, że:


nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - 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. Wrzosowa 44.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 11.05.2015 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat ŚWK OHP w Kielcach, ul. Wrzosowa
44, I piętro pokój 110.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania
ofert).
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: nie

