Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia :
www.bip.miasto.puck.pl
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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku, ul. 1-go maja 13, 84-100
Puck, woj. pomorskie, tel. 58 673 05 28, faks 58 673 11 73.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.puck.biz.pl.
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 kursu
zawodowego dla Beneficjentów Ostatecznych projektu systemowego pt. Aktywność-Praca-Rozwój
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia
jest organizacja i przeprowadzenie kursu zawodowego dla Beneficjentów Ostatecznych projektu
systemowego pt. Aktywność-Praca-Rozwój realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.11. z zakresu:
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Kurs spawania metodą MAG 135 z uzyskaniem certyfikatu spawalniczego (DNV)
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w SIWZ.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8
II.1.6) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty częściowej: nie
II.1.7) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie 21.12.2012

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie Ŝąda wnoszenia wadium.
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA
OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia
ww. warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w przedstawionych
przez wykonawcę dokumentach i oświadczeniach na zasadzie spełnia /nie spełnia. Z
treści złoŜonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iŜ wykonawca spełnił
warunki wymienione wyŜej.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca wykaŜe, Ŝe w okresie ostatnich trzech lat, przed upływem terminu
składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
zrealizował co najmniej 3 usługi odpowiadające swoim rodzajem zadaniu.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku
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Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym do przeprowadzenia
kursów, tj. w zaleŜności od rodzaju kursu w szczególności: salą, urządzeniami,
miejscem odbywania zajęć praktycznych oraz wyposaŜeniem tych miejsc, a takŜe
sprzętem audiowizualnym, rzutnikiem, tablicą flip chart, sprzętem komputerowym,
zestawem komputerów w ilości uczestników/uczestniczek danego kursu, środkami
technicznymi niezbędnymi do realizacji szkolenia, innymi przyrządami do realizacji
zajęć praktycznych – w ilości i jakości odpowiadającym organizowanym kursom.
Ocena spełniania niniejszego warunku będzie oceniana na podstawie załączonego do
oferty oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o
których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych: metodą spełnia/
nie spełnia.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonywania zamówienia
Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony, jeŜeli Wykonawca wykaŜe się osobami
posiadającymi stosowne kwalifikacje do przeprowadzenia kursu będącego
przedmiotem zamówienia. Ocena spełnienia niniejszego warunku będzie oceniana
na podstawie załączonego do oferty oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych, metodą spełnia / nie spełnia.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia. Ocena spełnienia niniejszego warunku będzie oceniania na podstawie
załączonego do oferty oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych;
metodą spełnia / nie spełnia.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW
UDZIAŁU

W

POSTEPOWANIU

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, naleŜy przedłoŜyć:
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•

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieŜ
wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania
warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeŜeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,

z podaniem ich wartości,

przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego,
Ŝe te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane naleŜycie
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy, naleŜy przedłoŜyć:
•

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, stanowiące załącznik nr 4 do SIWZ

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
JeŜeli 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, Ŝe:
•

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niŜ 6
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się moŜliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców,
u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

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 dodatkowe kryteria i ich znaczenie: NajniŜsza cena
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści ofert, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
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Zawarta umowa moŜe zostać zmieniona, jeśli konieczność wprowadzenia zmian wynika z
okoliczności, których nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są
korzystne lub neutralne dla zamawiającego. W szczególności zmiany te mogą dotyczyć terminu
wykonania umowy oraz ilości osób szkolonych.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.bip.miasto.puck.pl, www.puck.biz.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna uzyskać po adresem: Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej w Pucku, ul. 1-go Maja 13, 84-100 Puck.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie od udziału w postępowaniu lub ofert:
14.09.2012 r. godz. 09.00, miejsce: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Pucku, ul. 1-go Maja 13, 84100 Puck, pokój 109.
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: Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. Aktywność-Praca-Rozwój
realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków
Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII Promocja integracji
społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i
upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
IV.4.17) Czy przewiduje się uniewaŜnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków pochodzących z budŜetu 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
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