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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 

 
Działając na podstawie art. 40 ust. 1  Prawa zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013, 
poz. 907 z późn. zmianami) Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołczynie zawiadamia o wszczęciu 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Aktywni zawodowo. 
I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego: 
 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołczynie, ul. K. Miarki 12, 46-250 Wołczyn 
Strona www.bip.wolczyn.pl  
Godziny urzędowania: 700 – 1500 
 
II. Okre ślenie trybu zamówienia: 
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniŜej 
progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych. 
 
III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia: 
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej: 
www.bip.wolczyn.pl Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna uzyskać równieŜ bezpośrednio 
w siedzibie zamawiającego (Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołczynie – pokój nr 3). 
 
IV. Okre ślenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji 
o moŜliwości składania ofert częściowych: 

1. Przedmiot zamówienia składa się z 3 zadań. 
2. Zamawiający dopuszcza moŜliwości składania ofert częściowych na dowolną ilość zadań. 
3. Opis przedmiotu zamówienia obejmuje między innymi: 

Zadanie nr 1 Kurs komputerowy 
Zadanie nr 2 Robotnik gospodarczy 
Zadanie nr 3 Świetlice wiejskie jako animator rozwoju lokalnego 
Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie szkoleń/kursów dla 15 
Uczestników/czek projektu pn. Aktywni zawodowo  w róŜnych zakresach tematycznych. Są to 
osoby bezrobotne/nieaktywne zawodowo, w wieku aktywności zawodowej, zamieszkujące 
gminę Wołczyn, zagroŜone wykluczeniem społecznym z co najmniej jednego powodu  z 
pośród wskazanych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. KaŜdy z 
tematów szkoleń/kursów stanowi odrębną część zamówienia w rozumieniu art. 83 ust. 2 i 3 
ustawy PZP. 
 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik do SIWZ – szczegółowy opis 
przedmiotu zamówienia – zał. nr 7 
 
Kod i nazwa wg Wspólnika Słownika Zamówień: 
80.50.00.00-9 Usługi szkoleniowe 

 
V. Informacja o moŜliwości złoŜenia oferty wariantowej: 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 
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VI. Termin wykonania zamówienia:  
 
Zadanie nr 1 do 30.06.2014 r. 
Zadanie nr 2 do 31.05.2014 r. 
Zadanie nr 3 do 31.05.2014 r.  
 
V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia 
tych warunków 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków 
dotyczących:  

• posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli przepisy 
prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 
Zamawiający uzna, Ŝe Wykonawca spełnia powyŜszy warunek jeŜeli przedłoŜy aktualne 
zaświadczenie o wpisie instytucji szkoleniowej do rejestru instytucji szkoleniowych w danym 
Wojewódzkim Urzędzie Pracy - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z 
dnia 27 października 2004 r. w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych – Dz. U. z 2004 r. 
Nr 236 poz. 2365 ze zm 

•  posiadania wiedzy i doświadczenia; 
Zamawiający uzna Ŝe wykonawca spełnia warunek jeŜeli wykaŜe, Ŝe w okresie ostatnich 3 lat 
wykonał co najmniej 2 usługi szkoleniowe w zakresie, którego dotyczy składana oferta tj. 
Dla zadania nr 1:  Wykonawca musi wykazać minimum 2 naleŜycie wykonane 
szkolenia/kursy z zakresu: Kurs komputerowy; 
Dla zadania nr 2: Wykonawca musi wykazać minimum 2 naleŜycie wykonane szkolenia/kursy 
z zakresu:  Robotnik gospodarczy; 
Dla zadania nr 3: Wykonawca musi wykazać minimum 2 naleŜycie wykonane szkolenia/kursy 
z zakresu: Animator świetlic wiejskich;  
Wykonawcy składający ofertę na wszystkie 3 zadania powinien spełniać wszystkie warunki 
łącznie 

•  dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia; 
Potencjał techniczny: Zamawiający uzna, Ŝe wykonawca spełnia warunek jeŜeli wykaŜe się 
dysponowaniem następującym potencjałem technicznym (odpowiedni potencjał dla 
odpowiedniego zadania, na które zostanie złoŜona oferta): 

Zadanie nr 1: 3 stanowiska przystosowane do zajęć praktycznych wyposaŜonych 
w zestaw komputerowy; 
Zadanie nr 2: przedstawi wykaz narzędzi  i urządzeń technicznych dostępnych 
wykonawcy usług w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie 
dysponowania tymi zasobami tj.: min. 3 kosiarki spalinowe z wystarczającą ilością 
paliwa na cały okres szkolenia, 3 kosy ręczne, 3 sekatory, 6 łopat.  
Zadanie nr 3: Zamawiający nie stawia Ŝadnych wymagań w tym zakresie. 

Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: Zamawiający uzna warunek 
za spełniony, jeśli  Wykonawca wykaŜe, Ŝe dysponuje osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia. Osoby te muszą posiadać doświadczenie w postaci co najmniej dwóch 
zrealizowanych zamówień na usługę szkoleniową z zakresu na który składa ofertę.  

• sytuacji ekonomicznej i finansowej. 
Zamawiający uzna, Ŝe wykonawca spełnia warunek jeŜeli posiada opłaconą polisę, a w 
przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, Ŝe wykonawca jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 
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zamówienia. 
2. Wykonawcy, którzy nie wykaŜą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą 

wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 
3. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na 

podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych. 
4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty 

złoŜone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/nie spełnia. 
 
VIII. Informacja na temat wadium: 
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
  
IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie 
 Jedynym kryterium jest cena oferty (100%) 
 
X. Miejsce i termin składania ofert: 
Oferty naleŜy składać do dnia: 28.03.2014 r. do godz. 900 
w siedzibie zamawiającego Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołczynie, ul. K. Miarki 12, 46-250 Wołczyn 
pok. Nr 13 
 
XI. Miejsce i termin otwarcia ofert: 
Oferty zostaną otwarte dnia 28.03.2014 r. o godz. 930 w siedzibie zamawiającego pok. nr 14.  
 
XII. Termin zwi ązania ofertą 
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się 
wraz z upływem terminu składania ofert. 
 
XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej 
Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej 
 
XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony 
internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu 
zakupów 
Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów 
 
 
XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 
elektronicznej  
Nie przewiduje się zastosowania aukcji elektronicznej 
 
 
XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające: 
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 
 
XVII. Informacja o dacie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych 
Niniejsze ogłoszenie zostało zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 14.03 2014 r. 

 


