Świętokrzyska Wojewódzka Komenda
Ochotniczych Hufców Pracy w Kielcach
25-211 Kielce, ul. Wrzosowa 44
Tel. 41/200-17-50; Faks: 41/200-17-60
www.swietokrzyska.ohp.pl
Nr postępowania: POA/271/30/2015

SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o
wartości nie większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z 29
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

Zorganizowanie
i
przeprowadzenie
szkoleń
zawodowych
organizowanych przez Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Chęcinach
oraz Młodzieżowe Centrum Kariery w Pińczowie, w ramach
utrzymania rezultatów projektu „OHP jako realizator usług rynku
pracy”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Kielce, dn. 13.11.2015

(Zatwierdził)

I.

Nazwa i adres Zamawiającego:

Świętokrzyska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Kielcach
25-211 Kielce, ul. Wrzosowa 44
tel. 41/200-17-50, faks 41/200-17-60
adres strony internetowej: www.swietokrzyska.ohp.pl
adres e-mail: swietokrzyska@ohp.pl
II. Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie art. 39 w związku z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.
Wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie
art.11 ust.8.
Usługi objęte niniejszą specyfikacją stanowią usługi niepriorytetowe w rozumieniu
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010 roku w sprawie wykazu
usług i charakterze priorytetowym i niepriorytetowym (Dz. U. 2010 nr 12 poz. 68).
III. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń zawodowych
realizowanych przez Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Chęcinach oraz Młodzieżowe
Centrum Kariery w Pińczowie, dla łącznej ilości 30 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:
Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG (141)
Szkolenie zawodowe realizowane jest przez Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Chęcinach
dla 15 osób bezrobotnych w wieku 18-24 lat
Kosmetyczka z wizażem i stylizacją paznokci
Szkolenie zawodowe realizowane jest przez Młodzieżowe Centrum Kariery w Pińczowie dla
15 osób bezrobotnych w wieku 18-24 lat.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Szkolenia należy przeprowadzić w terminie: listopad – 18 grudzień 2015.
Wiadomości dotyczące szkoleń zawodowych:
Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG 141
Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników szkolenia teoretycznego i praktycznego
przygotowania do pracy jako spawacz.
Kurs obejmuje 103 godziny dydaktyczne, w tym: zajęcia teoretyczne spawanie blach i rur
spoinami pachwinowymi metoda TIG – 23 godzin; zajęcia praktyczne – 80 godzin;
Zakończony jest egzaminem przed Komisją Spawalniczą nadająca uprawnienia spawacza. Na
potwierdzenie zdobytych kwalifikacji uczestnik otrzyma świadectwo egzaminu spawacza
oraz wpis do książeczki spawacza wydanej przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach.

Do liczby godzin szkolenia ogółem nie należy wliczać godzin przewidywanych na egzaminy,
ponieważ Wykonawcy w różny sposób szacują czas niezbędny do przeprowadzenia
egzaminów. Koszt egzaminów ponosi Wykonawca.
Szkolenie ma być przeprowadzone według programu zgodnego z wytycznymi Instytutu
Spawalnictwa w Gliwicach i powinien obejmować takie zagadnienia jak:
- zastosowanie elektryczności do spawania łukowego
- urządzenia spawalnicze
- bezpieczeństwo i higiena pracy
- bezpieczna praca na hali produkcyjnej
- materiały dodatkowe do spawania
- spawanie w praktyce
- oznaczenie i wymiarowanie spoin
- metody przygotowania złączy do spawania
- kwalifikowanie spawaczy
- budowa i użytkowanie urządzeń do spawania TIG
- instruktaż wstępny
- zajęcia praktyczne
Po ukończeniu kursu, Wykonawca zobowiązany będzie wydać uczestnikom zaświadczenie o
ukończeniu kursu zawodowego wraz z książeczką spawacza.
Wymagania kadry dydaktycznej i bazy lokalowej:
Kadra
dydaktyczna

Baza lokalowa

Wyposażenie

Minimum 3 osoby z doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń z zakresu
spawalnictwa czynnie realizujących szkolenia w ciągu ostatnich 3 lat
Minimum 2 osoby musza posiadać wykształcenie wyższe
Minimum 2 osoby muszą posiadać przygotowanie pedagogiczne
Sala wyposażona w miejsca siedzące i stoliki, tablice, sprzęt audiowizualny,
stanowiska spawalnicze dla każdego uczestnika szkolenia, przystosowana do
prowadzenia zajęć dla grupy 15 osobowej,
Do dyspozycji uczestników pomieszczenie socjalne i WC
Baza zlokalizowana w powiecie pińczowskim lub buskim
Zestaw do prezentacji multimedialnych (projektor, laptop, ekran, wizualier)
Stanowiska spawalnicze wyposażone w stoły spawalnicze z wyciągami spalin –
10 szt.
Spawarka ESAB 340A lub równoważna – 1 szt.
Spawarka ESAB 502A lub równoważna – 1 szt.
Spawarka KEMPI 303A lub równoważna – 1 szt.
Stół ślusarki wyposażony w imadła – 1 szt.
Ostrzałka do elektrod – 1 szt.
Przecinarka tarczowa – 1 szt.
Szlifierka stacjonarna 2-tarczowa – 1 szt.
Szlifierka kątowa 125 lub 230 – 5 szt.
Paliki gazowe do ciecia materiału na próbki spawalnicze – 15 szt.
Przyłbice samo ściemniające – 15 szt.
Maski spawalnicze 15 szt.

Kosmetyczka z wizażem i stylizacją paznokci
Celem szkolenia jest przygotowanie słuchaczy do wykonywania zawodu kosmetyczki z
elementami wizażu i stylizacją paznokci.
Kurs obejmuje około 80 godzin dydaktycznych, w tym około 24 godziny - zajęcia teoretyczne
oraz około 56 godzin - zajęcia praktyczne.

Szkolenie zakończy się egzaminem przed komisją powołaną przez Wykonawcę i wydaniem
zaświadczenia o ukończeniu kursu.
Do liczby godzin szkolenia ogółem nie należy wliczać godzin przewidywanych na egzaminy,
ponieważ Wykonawcy w różny sposób szacują czas niezbędny do przeprowadzenia
egzaminów.
Kurs musi obejmować takie zagadnienia jak:
- anatomia i fizjologia człowieka
- kosmetologia
- dermatologia
- chemia surowców kosmetycznych
- higiena
- stylizacja paznokci
- wizaż
- techniki przeprowadzania zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających.
Wykonawca powinien zapewnić niezbędne narzędzia i produkty gwarantujące odpowiedni
poziom szkolenia. Każdy uczestnik szkolenia powinien mieć dostęp do odpowiednich
narzędzi i sprzętu potrzebnych do nauki zawodu w celu wykonywania ćwiczeń praktycznych.
W ramach szkolenia Wykonawca zapewni każdemu uczestnikowi szkolenia odzież ochronną,
rękawiczki ochronne.
Po ukończeniu kursu, Wykonawca zobowiązany będzie wydać uczestnikom zaświadczenie o
ukończeniu kursu zawodowego.
Wymagania kadry dydaktycznej i bazy lokalowej:
Kadra
dydaktyczna

Baza lokalowa

Wyposażenie

Minimum 3 osoby z doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń z zakresu
kosmetologii czynnie realizujących szkolenia w ciągu ostatnich 3 lat
Minimum 2 osoby musza posiadać wykształcenie wyższe
Minimum 2 osoby muszą posiadać przygotowanie pedagogiczne
Sala wyposażona w miejsca siedzące i stoliki, przystosowana do prowadzenia zajęć
dla grupy 15 osobowej
Pracownia komputerowa wyposażona w miejsca siedzące i stoliki, tablice, sprzęt
audiowizualny, wyposażona w sprzęt niezbędny do realizacji zajęć zgodnie z
tematyką szkolenia, przystosowana do prowadzenia zajęć dla grupy 15 osobowej,
Sala i pracownia kosmetyczna (gabinet) zlokalizowana w powiecie pińczowskim lub
buskim
Do dyspozycji uczestników pomieszczenie socjalne i WC
Zestaw do prezentacji multimedialnych (projektor, laptop, ekran, wizualier)
Kombajn kosmetyczny – 2 szt.
Fotele kosmetyczne – 3 szt.
Taborety kosmetyczne + stolik do manicure z szafką na stopkach ( komplet) – 3 szt.
Leżanki kosmetyczne – 3 szt.
Lampa do manicure – 2 szt.
Podgrzewacz do parafiny do pielęgnacji dłoni i stóp – 2 szt.
Woskownica na wosk płynny – 2 szt.
Frezarka do manicure i pedicure wraz z frezami – 2 szt.
Zestaw do manicure (tipsy, gilotyna do tipsów, pilniki, płyn akrylowy, proszek
akrylowy, żele, kleje, płyny odtłuszczające, zmywacze, pędzle, lakiery, brokaty itp.)
– 2 szt.
Urządzenie do masażu stóp – 2 szt.
Profesjonalny zestaw pędzli do nauki malowania (komplet) – 2 szt.
Sterylizator kulkowy – 2 szt.

Wiadomości ogólne:
Wykonawca ubiegający się o zamówienie musi posiadać akredytację MEN lub wpis do
rejestru instytucji szkoleniowych WUP.
Wykonawca musi posiadać:
- atest na szkolenie i egzaminowanie spawaczy pod merytorycznym nadzorem Instytutu
Spawalnictwa;
Kserokopie w/w dokumentów poświadczoną za zgodność należy dołączyć do oferty.
Przed rozpoczęciem kursów zawodowych
należy przeprowadzić badania lekarskie,
niezbędne do orzeczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w kursach. Koszt tych
badań powinien być wliczony w ogólne koszty szkolenia zawodowego.
Jednostka szkoląca zobowiązana jest zorganizować przeprowadzenie tych badań przez
uprawnionych lekarzy. Czasu przeznaczonego na badania lekarskie nie należy wliczać do
liczby godzin szkoleń ogółem.
Kursy muszą odbywać się na terenie powiatów wskazanych przez Zamawiającego: powiat
pińczowski lub powiat buski.
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 § 71 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych
warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy. Kopie polis NW
należy przedstawić Zamawiającemu przed rozpoczęciem szkolenia.
Wykonawca zapewni uczestnikom poczęstunek na szkoleniach stacjonarnych składający się z
bufetu kawowego (kawa, herbata, woda mineralna) z wyjątkiem dni, w których zajęcia
dydaktyczne trwają krócej niż 4 godziny dydaktyczne.
Wykonawca zapewni każdemu uczestnikowi szkolenia zawodowego materiały dydaktyczne,
zgodne z tematyką szkolenia (aktualne podręczniki z zakresu obowiązującej tematyki zajęć
lub skrypty, zeszyty w twardej oprawie 96 kartkowe, długopisy, ołówki, kolorowe
zakreślacze, teczki na rzep lub torby na materiały dydaktyczne i inne), niezbędne do
utrwalenia wiadomości w celu pozytywnego zdania egzaminu, ubrania robocze – jeśli
wymaga tego specyfika kursu.
Wszystkie materiały muszą być przygotowane i rozdane uczestnikom szkolenia najpóźniej w
drugim dniu zajęć.
Uczestnicy kwitują odbiór materiałów własnoręcznym podpisem. Oryginał pokwitowań
Zamawiający otrzyma od Wykonawcy po zakończeniu szkolenia razem z innymi materiałami
niezbędnymi do rozliczenia całej usługi.
Szkolenie powinno odbywać się od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 18:00,
jednak w szczególnych sytuacjach dopuszcza się przeprowadzenie zajęć również w soboty i
niedziele. Liczba godzin w ciągu jednego dnia nie może przekroczyć 8 godzin.
W przypadku szkoleń, gdzie przewiduje się zajęcia przy komputerze, każdy uczestnik musi
mieć dostęp do niezależnego stanowiska komputerowego posiadającego niezbędne i legalne
oprogramowanie oraz podłączenie do Internetu.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w swojej ofercie cenowej uwzględnił wszystkie
koszty związane z organizacją i przeprowadzeniem kursów, a w szczególności:
- koszt wynagrodzenia wykładowcy, instruktora,
- koszt ubezpieczenia od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (powstałych zarówno w
czasie trwania szkolenie jak i w drodze do miejsca szkolenia i z powrotem)
- koszt poczęstunku (bufet kawowy) podczas zajęć,

- koszt wynajmu sali,
- koszt materiałów dydaktycznych,
- koszt badań lekarskich,
- koszt ubrań ochronnych, jeśli wymaga tego specyfika kursu,
- koszt egzaminów, po zaliczeniu których uczestnik otrzyma wymagane uprawnienia,
certyfikaty
- i inne niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia.
Wykonawca zobowiązany jest umieszczać logo OHP z informacją o treści: kursy zawodowe
realizowane w ramach utrzymania rezultatów projektu „OHP jako realizator usług rynku
pracy” na wszystkich dokumentach związanych z organizacją szkolenia takich jak:
harmonogram szkolenia, zaświadczeniach o ukończeniu szkolenia, certyfikatach, listach
obecności, protokołach z egzaminu itp.
Każdy kurs musi być realizowany wg harmonogramu sporządzonego przez Wykonawcę i
zatwierdzonego przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość
wprowadzenia innych terminów realizacji szkolenia po wcześniejszym uzgodnieniu z
Wykonawcą.
Wykonawca przekaże Zamawiającemu program i ostateczny harmonogram szkolenia
najpóźniej w dniu rozpoczęcia szkolenia.
Wykonawca musi wyznaczyć osobę, która będzie kierownikiem – koordynatorem kursów
zawodowych. Osoba ta musi przebywać przez okres trwania kursu w miejscu odbywania się
szkoleń w celu zapewnienia prawidłowej organizacji zajęć i dysponować telefonem
stacjonarnym lub komórkowym. Kierownikiem – koordynatorem nie może być osoba
prowadząca zajęcia podczas kursu.
Osoby, które wykonywać będą zamówienie muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje
wymagane dla danego rodzaju szkolenia, zgodnie z obowiązującym prawem należyte
kompetencje, uprawnienia, przygotowanie zawodowe oraz dołożą należytej staranności w
celu wykonania przedmiotu umowy. Za powyższe czynności Wykonawca bierze pełną
odpowiedzialność. Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące zamówienie posiadały
minimum trzyletnie doświadczenie w pracy dydaktycznej w kształceniu dorosłych jako
instruktor szkoleń zawodowych.
Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia wśród uczestników zajęć oceny
merytorycznej i technicznej przebiegu szkolenia, m. in. na podstawie formularza ankiety
oceniającej, jak również do przedstawienia jej wyników Zamawiającemu.
Szkolenia zakończą się egzaminami ze zdobytej wiedzy teoretycznej i praktycznej – przed
komisją powołaną przez Wykonawcę szkolenia, Komisją Spawalniczą (w zależności od
szkolenia) oraz wydaniem zaświadczeń i uprawnień. Wykonawca musi prowadzić rejestr
wydanych zaświadczeń.
Wykonawca musi zapewnić wszystkim uczestnikom szkolenia przerwy między zajęciami.
Wykonawca ma obowiązek prowadzić listę obecności uczestników kursu i zobowiązany jest
do pisemnego informowania Zamawiającego o powtarzających się nieobecnościach każdego z
uczestników.
Wykonawca może skreślić z listy uczestników kursu z powodu nie uczęszczania na zajęcia,
tylko i wyłącznie na wniosek Zamawiającego.
W razie nie odbycia się zajęć z powodów niezależnych od Zamawiającego, zaległe zajęcia
zostaną przeprowadzone we wspólnie ustalonym terminie, nie później niż do 7 dni od
planowanej daty zajęć, które się nie odbyły.
Wykonawca powinien zapewnić na własny koszt: sale do prowadzenia zajęć teoretycznych
spełniające ogólne standardy (dobre oświetlenie, pomieszczenie ogrzewane, odpowiednie
krzesła i ławki) , odpowiedni sprzęt do prowadzenia zajęć (tj. sprawne i dostosowane do zajęć
praktycznych urządzenia). Wszystkie sale muszą spełniać wymogi bezpieczeństwa i higieny

pracy w dostosowaniu do ilości uczestników. Wykonawca zobowiązany jest oznakować
każde pomieszczenie, w którym będą prowadzone szkolenia w ramach utrzymania rezultatów
projektu o treści: KURSY ZAWODOWE REALIZOWANE W RAMACH UTRZYMANIA
REZULTATÓW PROJEKTU „OHP JAKO REALIZATOR USŁUG RYNKU PRACY”.
W przypadku, gdy jednostka szkoląca nie posiada własnego lokalu (sal dydaktycznych i
pracowni) na terenie powiatu pińczowskiego lub buskiego, należy dołączyć do oferty
dokument potwierdzający prawo do dysponowania lokalem. Zamawiający zastrzega sobie
możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej pomieszczeń.
Wykonawca zobowiązany jest prowadzić dzienniki zajęć oznaczone logo OHP z informacją o
treści: kursy zawodowe realizowane w ramach utrzymania rezultatów projektu „OHP jako
realizator usług rynku pracy”, w których powinny zostać wpisane:
a) nazwa i termin kursu,
b) ewidencja obecności,
c) dane uczestników kursu w formie listy obecności,
d) wpisywana na bieżąco tematyka kursów oraz ilość godzin,
e) informacje o odbytych kontrolach, itp.,
f) wyniki egzaminu.
Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia Zamawiającemu faktury VAT. Do faktury
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć następujące dokumenty: oryginały imiennych list
obecności, potwierdzonych własnoręcznym podpisem uczestników kursu; terminy realizacji
zajęć i ilość godzin (harmonogramy), kserokopie kart przeprowadzonych zajęć praktycznych
dla każdego uczestnika kursu, kserokopie zaświadczeń o udziale w kursach, wraz z zakresem
tematycznym i godzinowym, kserokopia polisy NW uczestników szkolenia, kserokopie ankiet
oceniających, przeprowadzonych wśród uczestników szkolenia, imienne listy osób wraz z ich
podpisami, potwierdzające odbiór materiałów dydaktycznych i pomocniczych, ubrań
roboczych, imienne listy wraz z podpisami potwierdzające możliwość korzystania z bufetu
kawowego podczas zajęć teoretycznych, oryginały i kopie dokumentów poświadczających
zdanie egzaminu.
Kserokopie przekazywanych dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z
oryginałem na każdej stronie.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli bieżącej w zakresie:
- przebiegu i sposobu prowadzenia szkolenia,
- prowadzenia dzienników i tematyki zajęć
- uczestnictwa osób szkolonych w zajęciach.
Zamawiający ma prawo do uczestnictwa w końcowym egzaminie wewnętrznym osób
szkolonych.
Wykonawca musi działać zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych.
Zapłata za wykonaną usługę (sporządzony zostanie protokół odbioru usługi) nastąpi po
wykonaniu kursu i otrzymaniu faktury/rachunku - w ciągu 30 dni roboczych przelewem na
konto bankowe Wykonawcy wskazane w fakturze/rachunku – po wpływie na konto bankowe
ŚWK OHP środków finansowych z rezerwy celowej budżetu państwa przekazanych przez
Komendę Główną OHP.
Nomenklatura wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
80530000-8 – usługi szkolenia zawodowego
Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

IV. Termin i miejsce realizacji zamówienia:
Termin wykonania zamówienia: listopad – 18 grudzień 2015, na terenie powiatu:
powiat pińczowski lub powiat buski
V. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełniania
tych warunków:
1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy złożą oświadczenie z art. 22
ust. 1 ustawy 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 lub ekonomicznych
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 kopię uprawnień do
prowadzenia kursów zawodowych: atest na szkolenie i egzaminowanie spawaczy pod
merytorycznym nadzorem Instytutu Spawalnictwa;
- 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, zorganizował i przeprowadził (a w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych) minimum po 2 grupowe kursy
zawodowe o tematyce z zakresu przedmiotu zamówienia: spawanie metodą TIG;
kosmetyczka; wizaż, stylizacja paznokci (minimum 2 kursy z każdego rodzaju); dla grup nie
mniejszych niż 10 osób, oraz załączeniem dowodu, 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; 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. Dodatkowa ilość przeprowadzonych kursów
będzie oceniana wg kryterium opisanego w pkt. XVI.
- w celu wykazania spełnienia warunku opisanego w pkt. c) należy:
a) przedstawić imienny wykaz osób – kadry dydaktycznej prowadzącej szkolenia, które
posiadają minimum trzyletnie doświadczenie w pracy dydaktycznej w kształceniu dorosłych
jako instruktorzy szkoleń zawodowych związanych z przedmiotem zamówienia oraz
wymagane wykształcenie - załącznik nr 4;
b) przedstawić wykaz sprzętu i wyposażenia niezbędnego do wykonania zamówienia –
załącznik nr 5.

Zamawiający wymaga, aby przedmiotowe zamówienie zostało wykonane przez osoby, które
Wykonawca zgłosi w wykazie osób, załączonym do oferty. W przypadku, gdy w trakcie
realizacji zamówienia, konieczna będzie zmiana którejś z osób wymienionych w ofercie,
może ona zostać zastąpiona wyłącznie przez osobę posiadającą, co najmniej równorzędne
doświadczenie, po uprzednim uzyskaniu akceptacji Zamawiającego.
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
- załączenia aktualnego odpisu 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.
2. W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty
gospodarcze (konsorcja/spółki cywilne) oferta musi spełniać wymagania
określone w art. 23 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w tym:
a)
w przypadku konsorcjum, zgodnie z art. 23 ust.2 ustawy wykonawcy
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o
udzielenie zamówienia lub pełnomocnictwo do reprezentowania postępowaniu
i zawarcia umowy. W związku z powyższym niezbędne jest przedłożenie w
ofercie dokumentu zawierającego pełnomocnictwo w celu ustalenia podmiotu
uprawnionego do występowania w imieniu wykonawców w sposób
umożliwiający ich identyfikację.
b)
w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy wymagane jest załączenie do
oferty dokumentów dla każdego konsorcjanta oddzielnie
c)
w odniesieniu do warunków określonych w art. 22 ust. 1, wymagania te muszą
być spełnione wspólnie przez Wykonawców składających ofertę wspólną (nie
musi ich spełniać osobno każdy z Wykonawców)
3. Zamawiający dokona oceny spełnienia wymaganych warunków na podstawie
załączonych do ofert dokumentów, wg zasady: spełnia/ nie spełnia.
VI. Wymagania dotyczące wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
VII. Informacje dotyczące warunków składania ofert:
a)
Niniejsza specyfikacja oraz wszystkie dokumenty do niej dołączone mogą być
użyte jedynie w celu sporządzenia oferty.
b) Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej
specyfikacji.
c) Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty
VIII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy
w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

1. Oferta musi zawierać:
a) Wypełniony „Formularz ofertowy” – wg wzoru – załącznik Nr 1 do SIWZ,
b) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw
do wykluczenia – wg wzoru – załącznik Nr 2 i Nr 2A do SIWZ
c) Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej – wg wzoru – załącznik Nr 2 B
a) Kopie uprawnień: atest na szkolenie i egzaminowanie spawaczy pod merytorycznym
nadzorem Instytutu Spawalnictwa
b) Wykaz minimum dwóch kursów każdego rodzaju dla grup 10 osobowych,
potwierdzony dokumentem, z którego wynikać będzie, że usługi zostały wykonane
należycie (np. referencje, protokoły odbioru) – załącznik Nr 3
c) Wykaz osób – kadry dydaktycznej prowadzącej szkolenia – załącznik Nr 4
d) Wykaz sprzętu niezbędnego do wykonania przedmiotu zamówienia – załącznik Nr 5
e) Pełnomocnictwo do podpisania oferty, oświadczeń i dokumentów składających się na
ofertę, o ile pełnomocnictwo to nie wynika z innych dokumentów dołączonych do
oferty – pełnomocnictwo należy przedstawić w formie oryginału podpisane przez
Wykonawcę lub w formie kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
notariusza,
f) 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
g) W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia wykonawców
występujących wspólnie, każdy Wykonawca oddzielnie składa dokumenty wskazane
w pkt „b”.
Wszystkie kartki złożonej oferty powinny być kolejno ponumerowane, a ilość kartek wpisana
do oferty cenowej.
Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, należy w górnym prawym rogu oznaczyć zapisem: „Dokument
stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa”, i muszą być dołączone do oferty w oddzielnej kopercie
oznaczonej: „Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa”.
Wszystkie dokumenty składane z ofertą muszą mieć formę oryginału (oświadczenia) albo
kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem na każdej stronie zawierającej treść przez
Wykonawcę (osobę/osoby upoważnioną do reprezentacji wykonawcy wymienioną w
dokumencie rejestracyjnym prowadzonej działalności gospodarczej) lub pełnomocnika.
Zamawiający wymaga by dokumenty składane w ramach oferty były sporządzone w języku
polskim. Jeżeli oryginalny dokument został sporządzony w innym języku wymaga się oprócz
tego dokumentu złożenia jego tłumaczenia na język polski, poświadczonego przez
Wykonawcę.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono
upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje się w/w dokumentów, zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio do
miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania.

IX. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami
Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie,
prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. Zamawiający dopuszcza formę faksu oraz
poczty elektronicznej. Strona, która otrzymuje dokumenty lub informacje faksem lub mailem
jest zobowiązana na żądanie strony przekazującej dokument lub informację, do niezwłocznego
potwierdzenia faktu ich otrzymania. Numery telefonów, faksu, poczty elektronicznej
Zamawiającego zostały podane w pkt. 1 niniejszej specyfikacji.
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.
X. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami
Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami są:
Sylwia Głuch – Tel.: 41/301-01-09
Michał Kasica – Tel.: 41/200-17-66
Sylwia Zubek – Tel: 41/200-17-65.
XI. Termin związania z ofertą
Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od daty terminu składania ofert.
XII. Opis sposobu przygotowania ofert
Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pod rygorem nieważności w formie
pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej.
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący
zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu
otwarcia ofert.
Na kopercie oferty należy zamieścić następujące informacje:
Nazwa przetargu: Przetarg nieograniczony na:. zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń
zawodowych ,realizowanych w ramach utrzymania rezultatów projektu OHP jako realizator
usług rynku pracy. Nie otwierać przed 25.11.2015 godz.: 10:15.
Poza oznaczeniami podanymi powyżej wymagane jest aby koperta posiadała nazwę i
adres Wykonawcy.
W przypadku braku w/w informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia
wynikające z tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem
otwarcia.
XIII. Miejsce i termin składania ofert
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego:
Świętokrzyska Wojewódzka Komendanta OHP w Kielcach ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce,
sekretariat (pokój 110 - I piętro), w terminie do dnia 25.11.2015r. do godziny 10:00.
XIV.

Miejsce i termin otwarcia ofert:

Oferty zostaną otwarte w miejscu składania ofert, w dniu 25.11.2015 o godzinie 10:15
Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert.
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania zostanie umieszczona na stronie internetowej
Zamawiającego, o której mowa w pkt.1 SIWZ.
Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców.

Wybranemu Wykonawcy zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy.
XV. Sposób obliczenia ceny oferty
Oferta musi zawierać ostateczną kwotę za przeprowadzenie kursu dla 1-go uczestnika
szkolenia, obejmującą wszystkie koszty wykonania zamówienia oraz łączną wartość
wykonania zamówienia dla uczestników szkoleń.
Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, w zaokrągleniu do drugiego
miejsca po przecinku.
Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą regulowane w złotych polskich.
XVI.

Kryteria oceny ofert

Oceny oferty będzie dokonywała Komisja Przetargowa. Zamawiający zastosuje ocenę dla
kryterium:
cena – 70 %
doświadczenie Wykonawcy – 30 %
- ocena merytoryczna według kryterium: cena – max 70 punktów
cena minimalna
Wartość punktowa ceny= ----------------------------------- X 70
cena oferty badanej
- ocena merytoryczna według kryterium: doświadczenie – max 30 punktów (kursy
zawodowe o tematyce z zakresu przedmiotu zamówienia, potwierdzone referencjami dla
minimum 10 osób każde)
- po 2 szkolenia każdego rodzaju dla 10 osób – 0 punktów
- po 3 szkolenia każdego rodzaju dla 10 osób – 10 punktów
- po 4 szkolenia każdego rodzaju dla 10 osób – 20 punktów
- po 5 szkoleń każdego rodzaju dla 10 osób – 30 punktów
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako
najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru, podpisując umowę, której projekt
stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji.
Jeżeli nie można będzie wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej
ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród
tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną.
Termin zawarcia umowy zostanie określony w informacji o wynikach postępowania.
XVII. Istotne postanowienia, umowy:
Projekt umowy stanowi załącznik Nr 5 do SIWZ
XVIII. Środki ochrony prawnej
Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub
miał interes w uzyskaniu danego Zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w
wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustaw PZP zgodnie z działem VI.
XIX. Załączniki stanowiące integralną część Specyfikacji (SIWZ)
 Załącznik nr 1 - formularz oferty
 Załącznik nr 2 – oświadczenie Wykonawcy
 Załącznik Nr 2 A – oświadczenie Wykonawcy







Załącznik Nr 2 B – oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
Załącznik Nr 3 – wykaz kursów zawodowych
Załącznik Nr 4 – wykaz osób
Załącznik Nr 5 – wykaz sprzętu
Załącznik nr 6 – projekt umowy

