Projekt „Z myślą o przyszłości” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Zduńska Wola, dnia 17 sierpnia 2012 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli ogłasza przetarg nieograniczony pn:
Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu przedstawiciel handlowy dla 4 niepełnosprawnych
Beneficjentów Ostatecznych, w związku z realizacją projektu „Z myślą o przyszłości”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.2 Rozwój
i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie
1. Nazwa i adres zamawiającego: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli,
ul. Żeromskiego 3a, 98-220 Zduńska Wola
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zamieszczona jest na stronie internetowej:
www.pcprzdunskawola.pl i www.bip.pcprzdunskawola.pl
3. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu przedstawiciel
handlowy dla 4 niepełnosprawnych Beneficjentów Ostatecznych, w związku z realizacją
projektu „Z myślą o przyszłości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie
7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.
CPV:
80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe
80400000-8 Usługi edukacji osób dorosłych oraz inne
80500000-9 Usługi szkoleniowe
4. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających, o których
mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.
Zamawiający wymaga aby oferta obejmowała całość przedmiotu zamówienia.
5. Podwykonawstwo
Zamawiający wyraża zgodę na udział podwykonawców w realizacji zamówienia.
Zaangażowanie podwykonawców nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec
Zamawiającego za należyte wykonanie zamówienia. Wykonawca będzie odpowiedzialny za
działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym
stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.
Wykonawca ma obowiązek określenia w ofercie, które części zamówienia zamierza zlecić
podwykonawcom.
6. Wymagany termin wykonania zamówienia:
Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie: od dnia
podpisania umowy do dnia 7 grudnia 2012 r.
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Warunki udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2. posiadania wiedzy i doświadczenia;
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia;
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.
8. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków:
a) Posiadanie uprawnień do wykonywania działalności lub czynności
Ocena dokonana zostanie poprzez sprawdzenie, czy Wykonawca złożył Oświadczenie
(zgodnie z art. 22 ust. 1 i art. 44) na formularzu zgodnym z treścią Formularza 3.1.
Posiadanie uprawnień do wykonywania działalności lub czynności Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać,
że łącznie spełniają warunek określony w pkt a.
b) Wiedza i doświadczenie
Ocena dokonana zostanie poprzez sprawdzenie, czy Wykonawca złożył Oświadczenie
(zgodnie z art. 22 ust. 1 i art. 44) na formularzu zgodnym z treścią Formularza 3.1.
Wiedza i doświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać,
że łącznie spełniają warunek określony w pkt b.
c) Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym
Ocena dokonana zostanie poprzez sprawdzenie, czy Wykonawca złożył Oświadczenie
(zgodnie z art. 22 ust. 1 i art. 44) na formularzu zgodnym z treścią Formularza 3.1.
Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać,
że łącznie spełniają warunek określony w pkt c.
d) Dysponowanie odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
Ocena dokonana zostanie poprzez sprawdzenie, czy Wykonawca dysponuje co najmniej
jedną osobą posiadającą odpowiednie kwalifikacje zawodowe, doświadczenie
i wykształcenie do prowadzenia kursu oraz czy Wykonawca złożył Oświadczenie (zgodnie
z art. 22 ust. 1 i art. 44) na formularzu zgodnym z treścią Formularza 3.1.
Dysponowanie odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać,
że łącznie spełniają warunek określony w pkt d.
7.
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e) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Ocena dokonana zostanie poprzez sprawdzenie, czy Wykonawca złożył Oświadczenie
(zgodnie z art. 22 ust. 1 i art. 44) na formularzu zgodnym z treścią Formularza 3.1.
Sytuacja ekonomiczna i finansowa Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać,
że łącznie spełniają warunek określony w pkt e.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana sposobem zerojedynkowym, (spełnia- nie spełnia).
9. Kryteria oceny ofert: cena 100 %
10. Ofertę należy złożyć w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli, 98- 220
Zduńska Wola, ul. Żeromskiego 3a- sekretariat lub dostarczyć na adres Zamawiającego
w terminie do dnia 28 sierpnia 2012 roku, do godziny 1530 czasu lokalnego. Otwarcie ofert
nastąpi w dniu 28 sierpnia 2012 roku, o godzinie 1640 czasu lokalnego w gabinecie Dyrektora
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
11. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz
z upływem terminu składania ofert.
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