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Usługi społeczne i inne szczególne usługi – zamówienia publiczne
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy
ul. Tamka 1
Warszawa
00-349
Polska
E-mail: j.klimek@ohp.pl
Faks: +48 225784747
Kod NUTS: PL127
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.ohp.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.swietokrzyska.pl/
I.2)

Wspólne zamówienie

I.3)

Komunikacja
Dostęp do dokumentów zamówienia jest ograniczony. Więcej informacji można uzyskać pod adresem: http://
www.swietokrzyska.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod następującym adresem:
Świętokrzyska Wojewódzka Komenda OHP w Kielcach
Wrzosowa 44
Kielce
25-211
Polska
Osoba do kontaktów: Sylwia Zubek
Tel.: +48 412001750
E-mail: swietokrzyska@ohp.pl
Faks: +48 412001760
Kod NUTS: PL331
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.ohp.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.swietokrzyska.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Świętokrzyska Wojewódzka Komenda OHP w Kielcach
Wrzosowa 44
Kielce
25-211
Polska
Osoba do kontaktów: Sylwia Zubek
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Tel.: +48 412001750
E-mail: swietokrzyska@ohp.pl
Faks: +48 412001760
Kod NUTS: PL331
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.ohp.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.swietokrzyska.pl/
I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Jednostka budżetowa podległa MRPiPS

I.5)

Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu przedsiębiorczości dla uczestników projektu: „Akcja Aktywizacja YEI”, realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjne
Numer referencyjny: ŚWK.POA.271.04.2017

II.1.2)

Główny kod CPV
80500000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu przedsiębiorczości dla 5 uczestników
projektu: „Akcja Aktywizacja - YEI”, realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, nr porozumienia: POWR.01.03.02-00-0002/16.
Kurs przedsiębiorczości realizowany będzie w Kielcach, na terenie bazy lokalowej Wykonawcy lub przez niego
podnajmowanej, w salach wyposażonych w niezbędny sprzęt do przeprowadzenia zajęć, z dostępem do
WC, dla 5 osób (1 grupa) w wieku 18-25 lat i zakończony będzie egzaminem przed komisją powołaną przez
organizatora szkolenia.

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 2 144.50 PLN

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL331
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Kielce

II.2.4)

Opis zamówienia:
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Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu przedsiębiorczości dla 5 uczestników
projektu: „Akcja Aktywizacja - YEI”, realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, nr porozumienia: POWR.01.03.02-00-0002/16.
Kurs przedsiębiorczości realizowany będzie w Kielcach, na terenie bazy lokalowej Wykonawcy lub przez niego
podnajmowanej, w salach wyposażonych w niezbędny sprzęt do przeprowadzenia zajęć, z dostępem do
WC, dla 5 osób (1 grupa) w wieku 18-25 lat i zakończony będzie egzaminem przed komisją powołaną przez
organizatora szkolenia.
II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 2 144.50 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej
Koniec: 30/06/2017

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POWR.01.03.02-00-0002/16 Akcja Aktywizacja - YEI

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Wykonawca ubiegający się o realizację zamówienia musi posiadać certyfikat MEN lub wpis do rejestru instytucji
szkoleniowych WUP.
Osoba prowadząca kurs przedsiębiorczości musi posiadać licencję doradcy zawodowego lub być nauczycielem
przedsiębiorczości.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.4)

Obiektywne zasady i kryteria udziału
Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału
w postępowaniu dotyczące:
- zdolności technicznej lub zawodowej:
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 3
kursy przedsiębiorczości. Dodatkowe doświadczenie będzie punktowane. Informacje na temat podstaw do
wykluczenia oraz informacje dotyczące dokumentów, jakie należy złożyć w celu potwierdzenia spełnienia
warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia zostaną zawarte w SIWZ.

III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1)

Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Kurs przedsiębiorczości realizowany będzie w Kielcach, na terenie bazy lokalowej Wykonawcy zgodnie z
ustalonym przez Zamawiającego harmonogramem

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Forma procedury
Procedura otwarta
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IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej

IV.1.10) Określenie krajowych przepisów mających zastosowanie do procedury:
IV.1.11) Podstawowe cechy postępowania o udzielenie:
IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału / Termin wyrażenia zainteresowania
udziałem
Data: 23/03/2017
Czas lokalny: 10:00

IV.2.4)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.2)
Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)

Informacje dodatkowe:

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/03/2017

