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Wąpielsk: Zapobieganie wykluczeniu poprzez aktywizację społeczną
w Gminie Wąpielsk
Numer ogłoszenia: 326296 - 2011; data zamieszczeniai 10''10.2011
oGŁosZENlE o ZAMoWlEN|U - usługi
zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
ogłoszenie dotyczy: zamÓWienia publicznego'

SEKCJA I:ZAMAWIAJACY
l. 1) NAzvl/A lADRES: Gminny ośrodek Pomocy Społecznej Wąpie|sk 59D, 87_337 Wąpielsk, woj.
'
kujawsko-pomorskie, tel. 56 4938321, faks 56 4938322.

l' 2) RoDzAJ zAMAWlAJĄcEGo: Administracja samorządowa.

SEKCJA ll: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
ll.1)

oKREŚLENlE PRzEDMloTU ZAMÓWlENlA

ll.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zapobieganie Wykluczeniu poprzez aktywiuację
społeczną W Gminie Wąpielsk.

ll.1'2) Rodzaj zamówienia: uSłUgi'
ll.'t.3) określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamÓwienia są
usługi szkoleniowe dla beneficjentóW projektu systemowego Zapobieganie wykluczeniu poprzez aktywizację

społecznąW Gminie Wąpielsk' Projekt jest WspÓłfinansowany ze ŚrodkÓw Unii Europejskiej W ramach
Europejskjego Funduszu Społecznego - Program operacyjny Kapitał Ludzki' Priorytet
integracji społecznej' Działanie

7.l

Vll

Promoc.ja

RozwÓj i upowszechnianie aktywnej integracji' Poddziałanie 7.1'1.

RozwÓj i upowszechnianie aktywne.j integracji przez ośrodkipomocy społecznej. SzczegÓłowy opis
przedmiotu zamÓWienia stanowi załącznik nr 1 do siWZ''
ll.1.4't

czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

ll.1'5) Wspólny słownik zamówień (cPV): 80.53'00.00-8'
ll.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

ll'1'7| Czy dopuszcza się złożenie ofeńy wariantowej: nie'

ll.2)

czAs TRWAN|A zAMÓWlENlA LUB TERM|N WYKoNANIA: Zakończenie:

20.12.2011.

SEKCJA lll: INFORMACJE O CHARAKTEME PRAWNYM. EKONOMICZNYM.
FINANSOVVYM

I

TECHNICZNYM

Il.2\ ZALICZR!

I

z4
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Gzy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
lll.3) WARUNKl UDzlAŁU W

PosTĘPoWANlU oRAz oPls sPosoBU DoKoNYWAN|A ocENY

SPEŁNliĄNlA TYoH WARUNKÓW
lll' 3'1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalnościlub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładaią obowiązek ich posiadania

opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Aktualny odpis z Właściwegorejestru' jeżeli odrębne przepisy wymagająwpisu do rejestru, w celu

-wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt. 2 ustawy Pzp

-

Wystawiony nie WczeŚniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (Warunek
aktualności spełniaĆ będzie takŹe dokument Wystawiony z datą WczeŚniejszą ale potwierdzony
przez organ Wydający W Wymaganym terminle), a w stosunku do osób fizycznych ośWiadczenia W

zakresie art. 24 ust.1 pkt. 2 ustawy.
lll'3.2) Wiedza i doŚwiadczenie

opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
ośWiadczenie wykonawcy' Że posiada niezbędne doŚWiadczenie W realizacji kursÓW

i

szkoleń

opisanych W zał. Nr 1 do slWZ oraz' Że trenerzy realizujący szkolenia spełniają Wszystkie Wymogi
zawarte w załączniku nr 1 do SIWZ. zamawiający zastrzega sobie prawo przedstawienia przez

wykonawcę dokumentÓW potwierdza'lących spełnjenie tego Wymogu. oŚwiadczenia
pośWiadczającego kWalifikację i doŚWiadczenie zawodowe poszczegÓlnych osÓb biorących udział
W postępowaniu

lll.3.3) Potencjał techniczny

opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
ośWiadczenie o braku podstaw do Wykluczenia z postępowania o udzielenie zamÓWienia w
oko|icznoŚciach' o ktÓrych mowa w art' 24 ust' 1 ustawy Pzp (o treści zgodnej ze Wzorem
określonym W załączn1ku nr 2 do niniejszej SIWZ).
lll.3.4) osoby zdolne do wykonania zamówienia

opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
oświadczenia poŚwiadczającego kwalifikację i doŚwiadczenie zawodowe poszczegÓlnych osób
biorących udział w postępowaniU
lll.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
oŚWiadczenie o braku podstaw do Wykluczenia z postępoWania o udzielenie zamÓWienia

W

okolicznościach, o ktÓrych mowa W art' 24 Ust' 1 ustawy Pzp (o treścizgodnej ze Wzorem
określonym W załąCzniku nr 2 do niniejszej slWZ).

lll'4) lNFoRMAcJA

o oŚWlADczENlAcH LUB DoKUMENTAGH, JAK|E MAJĄ DosTARczYĆ

vVYKoNAWCY W GELU PoTW|ERDZENlA sPEŁNlANlA WARUNKÓW uDzAŁU W PosTĘPoWANlU
ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

tu
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lll.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę

a.''

warunkóq o których mowa w aft. 22

ust, 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy
przedłożyÓ:

o

koncesję' zealvolenie lub licencję

lll.4'2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie ań. 24 ust' 1 ustawy,
należy przedłożyć:

.
lll.7)

oŚWiadczenie o braku podstaw do Wykluczenia

czy ogranicza się możliwośćubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców,

u

których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKGJA
lV.1)

IV:

PROCEDURA

TRYB UDzlELENlA zAMÓwteHn
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

lv.l.1

)

IV.2)

KRYTERIA OCENY OFERT

lv.2,'l) Kryteria oceny ofeń: najniższa cena.
lY.2'2|

czy prueprowadzona będzie aukcja elektroniczna:

nie'

tv.3) zMtANA UMOVVY

czy pŻewiduje się istotne zmiany postanowień zawańej umowy w stosunku do treściofeńy, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określeniewarunków zmian
zamawiający przewiduje' ze w przypadku obiektywnie pojawiających się okolicznościpotrzeby zmiany
terminu lub iloŚci osÓb w poszczegÓlnych

Szkoleniach kursach zawarta umowa z Wykonawcą może ulec

zmianie W tym zakresie, zgodnle Z art' 144 ustawy Pzp' zmiany W umowie Wymagają formy pisemnej W

postaci aneksu pod rygorem niewaznoŚci' PŻy czym zamawiający zastrzega' że ogÓlna iloŚÓ osÓb
przewidywana do objęcia Wsparciem W formie szkoleń kursÓW, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SlWZ (tj'
łącznie 22 osoby) nie ulegnie zmianie' Zamawiąący dopuszcza takŻe zmianę osoby, osÓb prowadzących

szkolenia kursy, ale jedynie w Lzasadnionych przypadkach' w szczegÓlności na Wypadek choroby lub innej
okoliczności uniemoŻliwiającej oSobie prowadzącej szkolenie kurs wykonywanie obowiązkÓW wynikających z
umowy. Zmiana osoby prowadZącej szkolenie kurs wymaga uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego oraz

jest dopuszczalna pod Warunkiem' Że osoba (zastępca) posiada takie same lub wyższe kwalifikacje,
zgodnie z Wymaganiami zapisanymi w załączniku nr 1 do SIWZ.
IV.4)

INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

lv'4.'l)Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www' bip'Wapielsk' eu

specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskaó pod adresem: Wąpielsk 59d 87-337
J

324
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Wąpielsk'
lV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.1o.2o11
godzina 10:00, miejsce: Gminny oŚrodek Pomocy Społecznej w Wąpielsku Wąpielsk 59d 87-337 Wąpielsk
pokÓj nr

'l

'

lV.4.5) Termin związania ofeńą: okres W dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofeń)'

lV4.16) lnformacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii
Europejskiej: Projekt jest współfinansowany ze ŚrodkÓW Unii Europejskiej W ramach Europejskiego
Funduszu-Społecznego - Program operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet

Vll Promocja

integracji społecznej'

Działanie 7.1 RozWÓj i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozł,łĄ i upowszechnianie

aktywnej jntegracji przez ośrodkipomocy społecznej'.
lV.4.'l7| 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 całościlub częścizamówienia: nie
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