Puck: zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w formie kursu
ABC PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Numer ogłoszenia: 62246 - 2014; data zamieszczenia: 21.02.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy w Pucku , ul. Elizy Orzeszkowej 7, 84100 Puck, woj. pomorskie, tel. 58 6732473; 6730204; 6731024, faks 58 6732473; 6730204
wew.13.
•

Adres strony internetowej zamawiającego: http://pup.puck.pl/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: zorganizowanie i
przeprowadzenie szkolenia w formie kursu ABC PRZEDSIĘBIORCZOŚCI.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem
zamówienia jest organizacja szkolenia grupowego dla 90 osób bezrobotnych pod nazwą ABC
przedsiębiorczości Ilość grup szkoleniowych od 7 do 9, Ilość osób w grupie szkoleniowej od
8 do 20, Ilość godzin zegarowych jednej grupy szkoleniowej -20 (godzina zegarowa obejmuje
zajęcia edukacyjne liczące 45 minut oraz przerwę licząca średnio 15 minut, długość przerw
może być ustalana w sposób elastyczny), Czas realizacji szkolenia każdej z grup
szkoleniowych - 3 dni robocze, Miejsce szkolenia - miasto Puck, Źródło finansowania Europejski Fundusz Społeczny,2. Program szkolenia winien dotyczyć zagadnień
obejmujących -procedura zakładania własnej działalności gospodarczej, - zarządzanie
finansami, - rozliczenia z Urzędem Skarbowym i ZUS-em, -elementy z zakresu ochrony
środowiska oraz wpływu zakładanej działalności gospodarczej na środowisko.3. Celem
szkolenia jest przygotowanie uczestników szkolenia do prowadzenia własnej działalności
gospodarczej poprzez zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie zakładania i
prowadzenia własnej firmy.4. Szkolenie winno zakończyć się - egzaminem końcowym w
formie testu sprawdzającego, przeprowadzonego w ostatnim dniu zajęć, w wymiarze 1 godz.
szkolenia, wchodzącej w skład 20 godz. szkolenia,- wydaniem zaświadczenia o ukończonym
kursie, zgodnie ze wzorem określonym w § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach
pozaszkolnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 186) oraz zgodnie z art. 75 ust. 3 rozporządzenia
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010 r. w sprawie standardów i
warunków prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. z 2010 r. nr 177, poz. 1193), opatrzonego
logotypem POKL, flagą Unii Europejskiej z odwołaniem do Unii Europejskiej i

Europejskiego Funduszu Społecznego- szczegółowe informacje dostępne są na stronie
internetowej www.efs.gov.pl- wraz z dopiskiem: Szkolenie realizowane w ramach projektu
pt. Cel-Praca współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego - wzór zaświadczenia określony został w załączniku nr 12 do SIWZ 5.
Kandydaci na szkolenie zostaną wyłonieni przez Zamawiającego, a Wykonawcy
wyłonionemu w drodze przetargu po podpisaniu umowy, będą sukcesywnie przekazywane
listy osób zakwalifikowanych do szkolenia w każdej grupie. 6. Materiały szkoleniowe
przekazywane nieodpłatnie każdemu uczestnikowi szkolenia winny być- adekwatne do treści
szkolenia oraz dobre jakościowo- oznaczone na stronie tytułowej (poprzez zamieszczenie
logotypu POKL, flagi Unii Europejskiej z odwołaniem do Unii Europejskiej i Europejskiego
Funduszu Społecznego wraz z dopiskiem-Szkolenie realizowane w ramach projektu pt. CelPraca współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego)Wytyczne dotyczące oznaczania materiałów szkoleniowych, promocyjnych oraz
pomieszczeń w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dostępne są na stronie
internetowej www.efs.gov.pl.Materiały wykorzystywane podczas realizacji szkolenia
powinny być przekazane na własność każdemu uczestnikowi szkolenia za pokwitowaniem na
początku szkolenia bądź na bieżąco zgodnie z realizowanym tematem zajęć.7. Zagadnienia
określające temat zajęć edukacyjnych, powinny być szczegółowo rozpisane w programie
szkoleń. 8. Zajęcia winny odbywać się po 6-7 godzin dziennie, między 8.00 rano a 17.00 w
dni robocze od poniedziałku do piątku, w kolejno następujących po sobie dniach. 9.
Każdorazowo 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia poszczególnych grup
Zamawiający powiadomi Wykonawcę o terminie szkolenia oraz przed dniem rozpoczęcia
każdego ze szkoleń, dostarczy imienny wykaz osób skierowanych.10. Szkolenie powinno
mieć opiekuna z ramienia Wykonawcy czyli osobę odpowiedzialną za organizację szkolenia,
wskazaną do kontaktu z uczestnikami szkolenia oraz z Zamawiającym.11. Lokal, w którym
będą przeprowadzane zajęcia powinien być przestronny i przewiewny, gwarantujący naukę w
warunkach wymaganych w przepisach bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz wyposażony w
sprzęt i urządzenia dostosowane do prowadzenia szkoleń będących przedmiotem zamówienia.
Konieczny sprzęt i wyposażenie sali wykładowej - komputery,laptopy z dostępem do
Internetu (max 2 osoby pracujące na jednym komputerze,laptopie)Pomieszczenia do
przeprowadzenia szkolenia powinny być oznaczone, wraz ze wskazaniem źródeł
finansowania szkolenia, zgodnie z załącznikiem nr 13 12.Szkolenie winno być
przeprowadzone zgodnie z programem szkolenia oraz przedstawionym harmonogramem
uwzględniającym godzinowy podział zajęć w ujęciu 3 dniowym.13. Podczas zajęć należy
zaplanować drobny poczęstunek-woda mineralna, kawa, herbata, ciastka..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w
miesiącach: 9.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

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
Dla uznania, że wykonawca spełnia warunek posiadania uprawnień do
organizowania i przeprowadzania szkoleń objętych niniejszym zamówieniem,
Zamawiający wymaga, aby wykonawca wykazał, że jest instytucją
szkoleniową w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r. poz. 674 z późn. zm.),
tj. posiada aktualny na dany rok wpis do rejestru instytucji szkoleniowych
prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na
siedzibę instytucji szkoleniowej, co Zamawiający oceni na podstawie
oświadczenia załączonego przez Wykonawcę.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
o

•

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określa szczegółowo wymagań w zakresie w/w warunku. W
związku z tym ocena spełnienia przedmiotowego warunku zostanie dokonana
jedynie na podstawie złożonego przez wykonawcę oświadczenia o spełnianiu
warunków z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający nie dokonuje opisu
sposobu spełniania warunku.
III.3.3) Potencjał techniczny
o

•

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Lokal, w którym będą przeprowadzane zajęcia powinien być przestronny i
przewiewny, gwarantujący naukę w warunkach wymaganych w przepisach
bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz wyposażony w sprzęt i urządzenia
dostosowane do prowadzenia szkoleń będących przedmiotem zamówienia.
Konieczny sprzęt i wyposażenie sali wykładowej: - komputer/laptop z
dostępem do Internetu (max 2 osoby pracujące na jednym
komputerze/laptopie) W celu potwierdzenia spełnienia warunku Zamawiający
wymaga wykazu bazy techniczno - dydaktycznej niezbędnej do wykonania
szkolenia w postaci zał. nr 6 do SIWZ .
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
o

•

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Dla uznania, że Wykonawca spełnia warunek dysponowania osobami,
Zamawiający wymaga by Wykonawca wskazał do wykonania niniejszego
zamówienia kadrę dydaktyczną posiadającą: - wykształcenie wyższe w
zakresie zarządzania/rachunkowości/finansów, doświadczenie w prowadzeniu
szkoleń o tematyce związanej z przedmiotem zamówienia, w postaci

•

przeprowadzenia min. 3 szkoleń jako wykładowca/trener (w okresie ostatnich
3 lat przed dniem składania ofert) oraz minimum 2-letnie doświadczenie w
pracy na stanowisku księgowego lub prowadzenia biura rachunkowego (w
okresie ostatnich 3 lat przed dniem składania ofert). Wykonawca powinien
wskazać tylko i wyłącznie osoby, które będą zaangażowane w realizację
szkolenia dla każdej grupy. UWAGA: Zamawiający zastrzega sobie prawo
żądania dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe i
doświadczenie (zawodowe i trenerskie) poszczególnych
wykładowców/trenerów, przed podpisaniem umowy w sprawie udzielenia
zamówienia publicznego.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający nie określa szczegółowo wymagań w zakresie w/w warunku. W
związku z tym ocena spełnienia przedmiotowego warunku zostanie dokonana
jedynie na podstawie złożonego przez wykonawcę oświadczenia o spełnianiu
warunków z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający nie dokonuje opisu
sposobu spełniania warunku.

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 narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych
wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z
informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;

•

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;

•

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca
nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub
potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

•

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w
postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji
części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w
zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

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;

•

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i
zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)
•

zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca
zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione 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;

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Certyfikat jakości usług lub dokumenty równoważne (jeżeli Wykonawca posiada). Certyfikat
jakości usług może dotyczyć zarówno kierunku szkolenia, na które Wykonawca złoży ofertę,
jak również Wykonawcy, jako instytucji szkoleniowej świadczącej usługi szkoleniowe.
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 - 50
2 - doświadczenie kadry dydaktycznej, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia - 30
3 - posiadanie przez Wykonawcę certyfikatu jakości usług (np. akredytacja, ISO itp.) 20

IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
2. Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych na uzasadniony wniosek
Zamawiającego, przewiduje się możliwość dokonania zmian w umowie dot. a) zmniejszenia
liczby uczestników szkolenia w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych i
niezawinionych przez Zamawiającego, których nie można było przewidzieć w chwili
zawarcia umowy, a powodujących, że wykonanie zamówienia nie jest możliwe w liczbie
uwzględnionej między stronami umowy. Zmiana nastąpi w formie aneksu. b) zmianę miejsca
wykonania zamówienia pod warunkiem, że zmiana ta jest konieczna z przyczyn niezależnych
od Wykonawcy oraz pod warunkiem, że nie zmieni się miejscowość wykonania zamówienia a
warunki lokalowe zaproponowane przez wykonawcę będą porównywalne do warunków
wskazanych w ofercie c) zmiany kadry prowadzącej szkolenie w szczególnie uzasadnionych
przypadkach np. choroba wykładowcy (potwierdzona ZUS ZLA). Osoba zastępująca musi
posiadać taki sam lub wyższy poziom kwalifikacji i doświadczenia jak osoba zastępowana
Zmiany wymienione w lit. b, c mogą być wprowadzone na pisemny wniosek Wykonawcy.
Zmiany te wymagają zgody Zamawiającego.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: http://pup.puck.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowy
Urząd Pracy w Pucku, ul. Elizy Orzeszkowej 7, pokój nr 10, od poniedziałku do piątku w
godz. 8.00-15.00.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 28.02.2014 godzina 12:00, miejsce: Powiatowy Urząd Pracy w Pucku, ul. Elizy
Orzeszkowej 7, pokój nr 17 - sekretariat.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania
ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze
środków Unii Europejskiej: Usługa szkoleniowa w ramach projektu pt. Cel - Praca
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu
VI, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w
regionie, Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu
aktywności zawodowej osób bezrobotnych, Program Operacyjny Kapitał Ludzki.
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

