
 

Grodzisko Dolne: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu 
systemowego Czas na aktywność w Gminie Grodzisko Dolne realizowanego przez 
Gminę Grodzisko Dolne/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym - 
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego 
Numer ogłoszenia: 6062 - 2015; data zamieszczenia: 12.01.2015 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej , 37-306 Grodzisko Dolne, 
woj. podkarpackie, tel. 17 2429134, faks 17 2429134. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Organizacja i przeprowadzenie 
szkoleń w ramach projektu systemowego Czas na aktywność w Gminie Grodzisko Dolne 
realizowanego przez Gminę Grodzisko Dolne/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Grodzisku Dolnym - współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 
zamówienia jest: organizacja i przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu systemowego 
Czas na aktywność w Gminie Grodzisko Dolne realizowanego przez Gminę Grodzisko 
Dolne/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym - współfinansowanego z 
Europejskiego Funduszu Społecznego. Ofertę można złożyć na cześć 1 lub cześć 2. Zakres 
zamówienia obejmuje:część 1- trening kompetencji i umiejętności społecznych - ilość osób 6 , 
trening pracy-ilość osób-6, profesjonalny sprzedawca z obsługą kas fiskalnych i obsługą 
komputera oraz z fakturowaniem - ilość osób 3;część 2 - spawanie metodą MAG - ilość osób 
3. Zamawiający dla cz. 1 określając ilość osób przyjął prawo opcji. Szczegółowy zakres 
opisany został w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.40.00.00-8, 80.00.00.00-8. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2. 

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 



II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 
30.05.2015. 

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 

o W zakresie cz. 1 Posiadają aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych. 
Wykonawca potwierdza spełnianie warunku składając oświadczenie o 
spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust.1 ustawy Pzp. W zakresie cz.2 
Posiadają wpis do instytucji szkoleniowych oraz posiadają dokument 
uprawniający do szkolenia i egzaminowania spawaczy wydany przez 
instytucję pełniącą nadzór nad szkoleniem i egzaminowaniem spawaczy np. 
atest wydany przez Instytut Spawalnictwa uprawniający do szkolenia i 
egzaminowania spawaczy. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku 
składając oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust.1 
ustawy Pzp 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w 
okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie 
wykonał(odpowiednio w zakresie części, której dotyczy oferta): 1) dla części 1 
- co najmniej dwie (2) usługi szkolenia o wartości, co najmniej 15 000 zł brutto 
każda potwierdzonych dowodami; 2) dla części 2 - co najmniej 2 
szkoleń/kursów spawacza (nie określa się wartości zamówienia) 
potwierdzonych dowodami 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający w zakresie potencjału technicznego nie określa szczególnych 
wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza 
spełnianie warunku składając oświadczenie o spełnianiu warunków 
określonych w art. 22 ust.1 ustawy Pzp 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 



o Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że 
dysponuje osobami, posiadającymi kwalifikacje zawodowe oraz 
doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania przedmiotu 
zamówienia tj. dysponuje osobą.osobami posiadającymi kwalifikacje 
zawodowe oraz doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania 
przedmiotu zamówienia: a) w zakresie treningu kompetencji i umiejętności 
społecznych - osoba/y ma posiadać wykształcenie wyższe magisterskie o 
kierunku psychologia oraz doświadczenie w przeprowadzeniu co najmniej 2 
szkoleń obejmujących zagadnienia kompetencji i umiejętności społecznych, b) 
w zakresie treningu pracy - osoba/y ma posiadać posiadają wykształcenie 
wyższe magisterskie z uprawnieniami doradcy zawodowego (przez 
uprawnienia doradcy zawodowego należy rozumieć uzyskanie kwalifikacji 
doradcy zawodowego poparte stosownym dokumentem np. zaświadczeniem o 
ukończeniu studiów podyplomowych); ma znać problematykę rynku pracy; ma 
znać ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz akty 
normatywne wydane do ustawy oraz podstawy prawa pracy; ma posiadać 
wiedzę z zakresu przepisów prawa normujących zasady poradnictwa 
zawodowego; posiadają umiejętności trenerskie zdobyte w toku działalności 
zawodowej; posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystają z 
pełni praw publicznych; są niekarane za umyślne przestępstwo ścigane z 
oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, a) w zakresie 
szkolenia profesjonalny sprzedawca z obsługą kas fiskalnych i obsługą 
komputera oraz z fakturowaniem - osoba/y ma posiadac doświadczenie w 
przeprowadzeniu co najmnej 2 szkoleń o tematyce szkolenia sprzedawca, b) w 
zakresie spawanie MAG - osoba/y muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje 
spełniające wymagania instytucji pełniącej nadzór nad szkoleniem i 
egzaminowaniem spawaczy np. wg Wytycznych Instytutu Spawalnictwa lub 
innej równorzędnej oraz doświadczenie w przeprowadzeniu co najmniej 2 
szkoleń spawacza 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie określa szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego 
warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku składając oświadczenie 
o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust.1 ustawy Pzp 

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 wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 
wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed 
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 



wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz 
których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy 
zostały wykonane lub są wykonywane należycie; 

 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; 

 oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 
posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania 
takich uprawnień; 

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; 

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; 

III.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 

1. Wykaz zakresu zamówienia, który będzie realizowany przez Podwykonawców (jeżeli 
wykonawca przewiduje zaangażowanie podwykonawców do wykonania zamówienia). 
Uwaga: W przypadku powierzenia realizacji zamówinia podwykonawcom, wykonawca 
zobowiązany jest do wskazania w ofercie tej części zamówienia, której realizację powierzy 
podwykonawcy. W przypadku braku takiego oświadczenia, zamawiający uzna, iż wykonawca 
będzie realizował zamówienie bez udziału podwykonawców. 2. Pisemne zobowiązanie 
podmiotów (jeżeli Wykonawca korzysta z innych zasobów) w formie oryginału do oddania 
do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu 
zamówienia.Dokument z którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego ma 



wyrażać jednoznacznie i wyraźnie wolę udzielenia wykonawcy, ubiegającemu się o 
zamówienie odpowiedniego zasobu oraz wskazywać: 1) zakresu dostępnych wykonawcy 
zasobów innego podmiotu, 2) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez 
wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, 3) charakteru stosunku, jaki będzie łączył 
wykonawcę z innym podmiotem, 4) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy 
wykonywaniu zamówienia, 3. kosztorys ofertowy - kalkulacja ceny w Formularz Oferty. 

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 - 95 
 2 - Termin płatności faktury/rachunku - 5 

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 

Zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian zawarte zostały w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia - zał. istotne postanowienia umowy. 1. Stosownie do art. 
144 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający zastrzega możliwość dokonania 
zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której 
wybrano wykonawcę polegającej na zmianie terminu realizacji zamówienia z przyczyn 
niezależnych od Zamawiającego jak również Wykonawcy - z powodu nagłej i znacznej ilości 
rezygnacji przez uczestników szkolenia, zmiany kluczowego personelu Wykonawcy - za 
uprzednią zgodą zamawiającego wyrażoną na piśmie, jeżeli wynika z przyczyn niezależnych 
od Wykonawcy (np. zdarzenia losowe: choroba, wypadek itp.); wynagrodzenia w przypadku 
zmniejszenia ilości usług przez Zamawiającego bez zapłaty dodatkowych kwot oraz jeżeli 
nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 
realizację przedmiotu zamówienia. 2. Warunki dokonywania zmian postanowień umowy: 1) 
inicjowanie zmian na wniosek wykonawcy lub zamawiającego, 2) uzasadnienie zmiany 
prawidłową realizacją przedmiotu umowy, 3) forma pisemna pod rygorem nieważności w 
formie aneksu do umów 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia: www.bip.grodziskodolne.pl 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym, 37-306 Grodzisko Dolne 134, pok. 1. 



IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 
ofert: 20.01.2015 godzina 15:00, miejsce: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku 
Dolnym, 37-306 Grodzisko Dolne 134, pok. 1. 

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: Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego 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 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Trening kompetencji i umiejętności społecznych; trening pracy; 
profesjonalny sprzedawca z obsługą kas fiskalnych i obsługą komputera oraz z 
fakturowaniem. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Trening 
kompetencji i umiejętności społecznych; trening pracy; profesjonalny sprzedawca z 
obsługą kas fiskalnych i obsługą komputera oraz z fakturowaniem. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.40.00.00-8, 80.53.00.00-8, 80.56.10.00-
4. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.05.2015. 
 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem 

zamówienia: 
o 1. Cena - 95 
o 2. Termin płatności faktury/rachunku - 5 

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Spawanie metodą MAG. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Spawanie 
metodą MAG. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8. 
 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.05.2015. 
 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem 

zamówienia: 
o 1. Cena - 95 
o 2. Termin płatności faktury/rachunku - 5 

 
 
 


