
Wąchock: Usługi szkoleniowe w ramach realizacji projektu pn. Aktywna integracja w Gminie 

Wąchock 

Numer ogłoszenia: 180354 - 2011; data zamieszczenia: 01.07.2011 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wąchock/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąchocku , 

ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock, woj. świętokrzyskie, tel. 41 271 50 34, faks 41 273 61 42. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.mgopswachock.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi szkoleniowe w ramach realizacji 

projektu pn. Aktywna integracja w Gminie Wąchock. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia 

obejmuje zorganizowanie warsztatów i szkoleo: a. Warsztat umiejętności społecznych (40 godz.) wraz 

z jednodniowym wyjazdem/spotkaniem integracyjnym - dla 19 osób. b. Warsztat wizażu, 

autoprezentacji i kreowania własnego wizerunku w miejscu pracy, wraz z zakupem odzieży stosownej 

na rozmowę rekrutacyjną (8 godz.) - dla 19 osób. c. Szkolenia zawodowe: Spawacz dla 1 osoby, 

Pracownik ochrony dla 1 osoby, Kucharz dla 4 osób, Opiekun osób zależnych dla 3 osób, Bukieciarz - 

florysta dla 1 osoby, Pilarz dla 2 osób, Prawo jazdy kat. B dla 2 osób, Mobilny handlowiec z prawem 

jazdy kat. B dla 7 osób. 

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówieo uzupełniających: tak. 

 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówieo uzupełniających 

 Zamawiający przewiduje wykonanie zamówieo uzupełniających, o których mowa w art. 67 

ust. 1 pkt. 6 ustawy do 50% zamówienia podstawowego 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówieo (CPV): 80.50.00.00-9, 80.53.00.00-8. 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakooczenie: 10.12.2011. 



SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I 

TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Nie dotyczy 

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, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Na potwierdzenie należy złożyd: a. oświadczenie, że wykonawca posiada aktualne 

zaświadczenie o wpisie do rejestru instytucji szkoleniowych wydane przez 

Wojewódzki Urząd Pracy. b. oświadczenie o posiadaniu zezwolenia na prowadzenie 

zajęd nauki na prawo jazdy kat. B 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Na potwierdzenie należy złożyd; Wykaz wykonanych usług szkoleniowych w okresie 

ostatnich 3 lat a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie z 

podaniem ich wartości oraz daty i miejsca. Zamawiający uzna warunek za spełniony, 

jeżeli Wykonawca wykonał: a. 1 warsztat umiejętności społecznych; b. 1 warsztat 

wizażu (wizaż, fryzjerstwo); c. 1 szkolenie grupowe Spawacz; d. 1 szkolenie grupowe 

Kucharz; e. 1 szkolenie grupowe Pracownik ochrony; f. 1 szkolenie grupowe 

Opiekunka osób zależnych; g. 1 szkolenie grupowe Bukieciarz - florysta; h. 1 szkolenie 

grupowe Pilarz; i. 1 szkolenie grupowe Prawo jazdy kat. B; j. 1 szkolenie grupowe 

Mobilny handlowiec z prawem jazdy kat. B. Szkolenie grupowe to szkolenia dla 

minimum 5 osób. Do każdej pozycji wykazu musi byd załączony dokument 

potwierdzający należyte wykonanie zamówienia 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeo technicznych dostępnych 

wykonawcy usługi w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie 

dysponowania tymi zasobami: Spawacz - Budynek spawalni powinien znajdowad się 

w miejscowości wymienionej jako miejsce szkoleo. Spawalnia powinna byd 

wyposażona w minimum 1 stanowisko spawalnicze do metody MAG. Stanowisko 

spawalnicze winno byd wyposażone w stoły spawalnicze z wyciągami spalin. Rodzaje 



spawarek: Spawarka ESAB 340A, Spawarka ESAB 502A, Spawarka KEMPI 303 A lub 

równoważne tj. spawarki o zbliżonych parametrach technicznych. Spawalnia powinna 

byd wyposażona w minimum: 1 szt. stół ślusarski wyposażony w imadła, 1 szt. 

ostrzałka do elektrod, 1 szt. przecinarka tarczowa, 1 szt. szlifierka stacjonarna 2-

tarczowa, 5 szt. szlifierka kątowa 125, 230, palniki gazowe do cięcia materiału na 

próbki spawalnicze - minimum, 10 szt. przyłbic samościemniających, 10 szt. masek 

spawalniczych. Dodatkowo w spawalni musi znajdowad się pomieszczenie socjalne, 

szatnia wyposażona w szafki ubraniowe. Bukieciarz - florysta - sekatory, nożyki, 

pistolety do kleju. Pilarz - hełmy kpi dla wszystkich uczestników szkolenia, 

profesjonalne pilarki, kosy spalinowe, siekiery, kliny, motyki, haki, młoty niezbędne 

do pracy. Prawo jazdy kat. B - 2 pojazdy do szkolenia w zakresie prawa jazdy kat. B 

(typ, marka samochodu i nr rejestracyjny). Mobilny handlowiec z prawem jazdy kat. B 

- 1 pojazd do nauki jazdy w zakresie prawa jazdy kat. B, (typ, marka samochodu i nr 

rejestracyjny). Ogólny wymóg dysponowania salami do prowadzenia zajęd na 

warsztatach i szkoleniach został określony w warunkach ogólnych i w oparciu o te 

zasady wykonawca zobowiązany jest przedstawid w formie wykazu następujące 

informacje: adres lokalu ze wskazaniem prawa do jego dysponowania, wskazanie 

ilości sal do zajęd z ilością miejsc, ilośd pomieszczeo socjalnych oraz ilośd WC 

(minimalne wymagania lokalowe to: trzy sale dydaktyczne każda z sal dla ilości osób 

odpowiadającej ilości uczestników szkolenia, jedno pomieszczenie gospodarcze, dwa 

sanitariaty WC). Wykonawca jeżeli nie posiada własnej bazy lokalowej jest 

zobowiązany przedłożyd wraz na dwa dni przed podpisaniem umowy dokument (np. 

umowa najmu), że będzie dysponował tymi zasobami przez cały okres realizacji 

zamówienia 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykaz osób, które będą uczestniczyd w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 

odpowiedzialnych za świadczenie, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 

zawodowych i doświadczenia (przez doświadczenie należy rozumied udział, jako 

wykładowca, trener w jednym zakooczonym szkoleniu grupowym) oraz informacji o 

podstawie do dysponowania tymi osobami. Potwierdzeniem spełniania warunku 

będzie przedstawienie wykazu zawierającego nie mniej niż: Warsztaty umiejętności 

społecznych - 1 osoba posiadająca: wykształcenie wyższe oraz praktyczną i 

teoretyczną wiedzę w zakresie prezentowanego tematu, wynikającą z 

wykonywanego zawodu lub pełnionej funkcji; minimum 3-letni okres pracy w 

zawodzie trenera Warsztat wizażu - osoba posiadająca: wykształcenie min. średnie 

oraz praktyczną i teoretyczną wiedzę w zakresie prezentowanego tematu, wynikającą 

z wykonywanego zawodu lub pełnionej funkcji; minimum 3-letni okres pracy w 

zawodzie trenera Spawacz - 2 osoby z doświadczeniem w prowadzeniu zajęd w 

zakresie Spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG. Minimum 1 z 

wymienionych osób musi posiadad wykształcenie wyższe. Minimum 1 z wymieniony 

osób musi posiadad kwalifikacje pedagogiczne Kucharz - 1 wykładowca posiadający 

stosowne wykształcenie oraz minimum dwuletni staż pracy dydaktycznej. 



Kwalifikacje do prowadzenia zajęd w danym szkoleniu muszą wynikad z wykształcenia 

albo doświadczenia w zakresie przedmiotowym podanym w SIWZ Pracownik ochrony 

- wykładowcy i instruktorzy posiadający zasób wiedzy, doświadczenie zawodowe i 

przygotowanie dydaktyczne zapewniające właściwą realizację programu szkolenia. 

Opiekunka osób zależnych - 2 osoby z doświadczeniem w prowadzeniu zajęd na 

kursach dla opiekunek. Wszystkie z wymienionych osób muszą posiadad 

wykształcenie wyższe magisterskie. Minimum dwie z wymienionych osób muszą 

posiadad wykształcenie wyższe psychologiczne. Minimum jedna z wymienionych 

osób musi posiadad wykształcenie wyższe medyczne. Bukieciarz - florysta - 1 osoba z 

doświadczeniem w prowadzeniu szkoleo Bukieciarz - florysta, preferowane 

wykształcenie wyższe rolnicze. Osoba winna posiadad kwalifikacje pedagogiczne. 

Pilarz - wykładowcy i instruktorzy posiadający zasób wiedzy, doświadczenie 

zawodowe i przygotowanie dydaktyczne zapewniające właściwą realizację programu 

szkolenia. Prawo jazdy kat. B - 2 instruktorów z uprawnieniami do szkolenia w 

zakresie prawa jazdy kat. B, doświadczeniem w prowadzeniu szkoleo z zakresu 

podanego w SIWZ dotyczącego danego szkolenia. Jedna z wymienionych osób musi 

posiadad uprawnienia pedagogiczne. Mobilny handlowiec z prawem jazdy kat. B - 2 

osoby posiadające: wykształcenie wyższe, doświadczenie w prowadzeniu szkoleo z 

zakresu podanego w SIWZ dotyczącego danego szkolenia, 1 instruktor nauki jazdy z 

uprawnieniami do szkolenia w zakresie prawa jazdy kat. B, doświadczenie w 

prowadzeniu szkoleo z ww zakresu. Jedna z wymienionych osób musi posiadad 

uprawnienia pedagogiczne. 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których 

wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej posiadanie minimum 50 tys. PLN lub 

zdolnośd kredytową wykonawcy w tej samej wysokości, wystawionej nie wcześniej 

niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert Jeżeli wykonawca, polega na 

zdolnościach finansowych innych podmiotów wymaga się przedłożenia informacji, o 

której mowa w pkt. 7.2.4 dotyczącej tych podmiotów. Uwaga: Wykonawca może 

polegad na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do 

wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie 

od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji 

zobowiązany jest udowodnid zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami 

niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu 

pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 

zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. W przypadku 

wykazania się doświadczeniem i wiedzą innego podmiotu wykonawca jest 

zobowiązany powierzyd temu wykonawcy podwykonawstwo. Jeżeli wykonawca, 

polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów wymaga się przedłożenia 

informacji, o której mowa w pkt. 7.2.4 dotyczącej tych podmiotów 



III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYD 

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 spełnieniu warunków udziału w 

postępowaniu, należy przedłożyd: 

 wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeo okresowych lub ciągłych również 

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 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich 

wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu 

potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane 

należycie 

 wykaz osób, które będą uczestniczyd 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 dla 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 przedłożyd: 

 aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, 

że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, 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 

 aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeo Społecznych lub 

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie 

zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie 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 

 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 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.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB 

ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM 

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają 

określonym wymaganiom należy przedłożyd: 

 opis urządzeo technicznych, instrukcję obsługi oraz środków stosowanych przez wykonawcę 

dostaw lub usług oraz opis zaplecza naukowo-badawczego wykonawcy, w celu potwierdzenia 

zapewnienia odpowiedniej jakości realizowanego zamówienia 

III.7) Czy ogranicza się możliwośd 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: 

 1 - Cena - 85 

 2 - Certyfikat jakości usług szkoleniowych PN-EN ISO 9001:2009 - 15 

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie. 

IV.3) ZMIANA UMOWY 

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowieo zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak 

Dopuszczalne zmiany postanowieo umowy oraz określenie warunków zmian 

Zamawiający dopuszcza zmianę zawartej umowy w następujących okolicznościach; Zmiana 

postanowieo umowy na skutek zmian technicznych i organizacyjnych, spowodowanych 

następującymi okolicznościami: 1) Zmiana wykazanego do zajęd praktycznych sprzętu oraz innych 



pomocy dydaktycznych. Zmieniony sprzęt i inne pomoce dydaktyczne mają posiadad parametry 

tożsame lub lepsze od przyjętych w ofercie. Zamiana następuje za zgodą zamawiającego i jest 

możliwa tylko w okolicznościach powstałych, na które nie miał wpływu wykonawca. 2) Zamiana 

wskazanego w ofercie wykładowcy tylko na wykładowcę o kwalifikacjach i doświadczeniu tożsamym 

lub lepszym. Zamiana następuje za zgodą zamawiającego i jest możliwa tylko w okolicznościach 

powstałych, na które nie miał wpływu wykonawca. 3) Zmiana lokalu wskazanego w ofercie do zajęd 

szkoleniowych tylko w przypadku klęski żywiołowej. 4) Zmianę terminu zakooczenia szkoleo w 

sytuacji nie zależnej i niemożliwej do przewidzenia przez strony umowy 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia: www.mgopswachock.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskad pod adresem: Miejsko-Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąchocku, ul. Kolejowa 19, 27-215 Wąchock. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 

11.07.2011 godzina 12:00, miejsce: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąchocku, ul. 

Kolejowa 19, 27-215 Wąchock. 

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 finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1 PO KL. 

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 paostwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym 

Handlu (EFTA), które miały byd przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak 

 


