         


Zamawiający
Ośrodek Pomocy Społecznej w
w Ożarowie 
                                   ul. Leona Mazurkiewicza 19, 27-530 Ożarów 



SPECYFIKACJA 
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

	             w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym 
w trybie przetargu nieograniczonego na:

przeprowadzenie szkoleń dla osób bezrobotnych z  terenu gminy Ożarów,
w ramach projektu ”Aktywizacja społeczno zawodowa bezrobotnych w gminie Ożarów”. Projekt współfinansowany ze środków EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

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”




     ..........................                                                     ….................................
         DATA                                                                                 ZATWIERDZAM 

        



1.Nazwa oraz adres zamawiającego:

1. Zamawiający: Ośrodek Pomocy Społecznej w Ożarowie 
2. Adres: ul. Leona Mazurkiewicza 19, 27-530 Ożarów 
3.Telefon  : (015) 86 10 368,  86 10 325, fax: (015) 86 10 368
4. NIP: 863-10 – 91 192

2. Informacje uzupełniające.

2.1.Użyte w Specyfikacji terminy mają następujące znaczenie: 
a) „Zamawiający” – Ośrodek Pomocy Społecznej w Ożarowie 
b)„Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej Specyfikacji. 
c)”SIWZ”  – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 
d)„Ustawa” - Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. 
e)„Zamówienie” – należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot został w sposób szczegółowy opisany w punkcie 4 SIWZ.
f)”Wykonawca” – podmiot, który ubiega się o wykonanie Zamówienia, złoży ofertę na wykonanie Zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania Zamówienia. 

3. Oznaczenie postępowania.
Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem:   OPS.341-1/09                                                  Wykonawcy winni we wszystkich kontaktach z zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie.

4. Tryb udzielenia zamówienia.
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego – art. 39-46 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. Z 2007 r., nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) o wartości nieprzekraczającej kwot określonych  w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. 







5.Opis przedmiotu zamówienia.
5.1.Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń dla osób z terenu gminy Ożarów, bezrobotnych, w wieku od 20-45 lat oraz o niskich kwalifikacjach zawodowych, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu 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”, współfinansowanego ze środków EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO.
5.2.Zamówienie obejmuje przeprowadzenie następujących szkoleń: 

SZKOLENIE NR 1- „Opiekun osób starszych” - dla 9 osób 
Program szkolenia powinien obejmować minimum 115 godzin zegarowych, ogólny czas trwania zajęć szkoleniowych nie może przekroczyć 8 godzin zegarowych dziennie. 
Termin realizacji szkolenia: lipiec 2009r. -30.11.2009r. 
Wymagane zagadnienia w programie szkolenia: 
a) przepisy BHP,                                                                                                                                                                                         
b) cechy i obowiązki opiekunki,
d) sposoby komunikacji – sukces w opiece nad chorym,
e) zasady żywienia- rodzaje diet, postępowanie w przypadku schorzeń poszczególnych układów człowieka. 
Wspólny słownik zamówień (CPV) : 80.50.00.00 – usługi szkoleniowe
                                                                                                 
	2. SZKOLENIE NR 2- „Sprzedawca -kasjer kas fiskalnych” - dla 8 osób
Program szkolenia powinien obejmować minimum 120 godzin zegarowych, w tym 70 godzin zegarowych zajęć teoretycznych i 50 godzin zajęć praktycznych, ogólny czas trwania zajęć szkoleniowych nie może przekroczyć 8 godzin zegarowych dziennie. 
Termin realizacji szkolenia:  lipiec 2009r. -30.11.2009r. 
Wymagane zagadnienia w programie szkolenia:
a) przepisy BHP,
b) kultura zawodowa,
c) organizacja pracy,
d) odpowiedzialność,
e) kody kreskowe
f) podatek od wartości dodanej,
g) budowa elektryczna kas sklepowych,
h) zajęcia praktyczne na kasach,
i) techniki sprzedaży,
Wspólny słownik zamówień (CPV) : 80.50.00.00 usługi szkoleniowe 
  3. SZKOLENIE NR 3- „Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym” -
       dla 3 osób.
Program szkolenia powinien obejmować minimum 140 godzin zegarowych, w tym 90 godzin zegarowych zajęć teoretycznych i 50 godzin zajęć praktycznych, ogólny czas trwania zajęć szkoleniowych nie może przekroczyć 8 godzin zegarowych dziennie. 
Termin realizacji szkolenia: lipiec 2009r. -30.11.2009r. 
Wymagane zagadnienia w programie szkolenia:
a) przepisy BHP,
b)budowa oraz typy stosowanych wózków,
c)czynności kierowcy przy obsłudze wózków przed podjęciem pracy,
d) praktyczna nauka jazdy, wiadomości o dozorze technicznym,
e) czynności kierowcy związane z wymianą butli,
f) sposób wymiany butli (pokaz instruktora oraz wymiana butli przez uczestnika szkolenia).
Wspólny słownik zamówień (CPV) : 80.50.00.00 – usługi szkoleniowe

Wymogi ogólne dla wszystkich szkoleń:
1.Przedmiot zamówienia obejmuje: badania lekarskie oraz ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NW) uczestników szkolenia, które przeprowadzi we własnym zakresie i na własny koszt Wykonawca.  
2.Godzina zegarowa szkolenia wynosi 60 minut (obejmuje 45 min. zajęć edukacyjnych i przerwę 15 minutową). 
Szkolenie może odbywać się codziennie od poniedziałku do piątku. Zajęcia realizowane muszą być wg planu nauczania. Dzienny wymiar zajęć dydaktycznych nie może przekroczyć 8 godzin, z uwzględnieniem przerw dla uczestników. Zajęcia powinny odbywać się w godzinach od 8:00 do 18:00.
3. Szkolenia powinny odbywać się na terenie miasta Ożarów  lub  odległości  do  50  km od Ożarowa.
Wykonawca powinien przedstawić informację, dotyczącą miejsca i terminów prowadzenia szkolenia, tj. zajęć teoretycznych i praktycznych. 
4. Wykonawca powinien przedstawić oświadczenie, iż lokal w którym odbywać się będą szkolenia, jest  przystosowany pod względem sanitarnym, przeciwpożarowym, i bhp. ( Załącznik Nr 3 do oferty)
Sale dydaktyczne powinny zawierać następujące wyposażenie: miejsca siedzące, stoliki/ławki, tablice szkolne.
5. Do realizacji szkolenia Wykonawca zapewni uczestnikom szkoleń odpowiednie materiały szkoleniowe tj. : podręczniki, notatniki, długopisy, zakreślacze, które po zakończeniu szkolenia przejdą w posiadanie uczestników  w/w szkoleń.
6. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  prowadzenia  listy  obecności  w  szkoleniach  uczestników.
7.Wykonawca powinien zapewnić każdemu z uczestników szkolenia  serwis  kawowy( kawa, herbata, woda mineralna, cukier, ciastka).
8. Wykonawca  w  przypadku  realizacji  szkolenia  poza  terenem  miasta  Ożarowa  zwraca  koszt   transportu  dla  uczestników  szkolenia na  podstawie  list obecności  na  zajęciach  praktycznych               i teoretycznych.
9. Szkolenie powinno zakończyć się egzaminem końcowym przeprowadzonym przez Wykonawcę. 
W egzaminie  mogą  uczestniczyć  obserwatorzy  z  ramienia  Zamawiającego.
Uzyskane przez uczestników kwalifikacje powinny zostać potwierdzone odpowiednim dokumentem (zaświadczenie, świadectwo, certyfikat).
10. Zamawiający  nie  dopuszcza   możliwości  egzaminów  poprawkowych  na  koszt  Zamawiającego.
11. Wykonawca musi mieć do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowane osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu niniejszego zamówienia. Do oferty należy załączyć informacje potwierdzające kwalifikacje tychże osób , a także zakres wykonywanych przez nich czynności. 
12. Zamawiający   dopuszcza   zmianę wykładowców  podczas  realizacji  umowy  pod  warunkiem  przedstawienia  wymaganych  dokumentów  potwierdzających  kwalifikacje. 
13. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wśród uczestników szkolenia ankiety służącej do jego ocen.
14. Wykonawca  zobowiązany  jest   do  oznaczenia  sal   szkoleniowych, dokumentów  szkoleniowych, zaświadczeń  z  ukończenia  szkolenia  oznaczyć  zgodnie  z   wytycznymi  dotyczącymi  oznaczenia   projektów  w  ramach  PO KL z  dn. 04.02.2009r.  wydanym przez  Departament  Zarządzania  Europejskim Funduszem społecznym Ministerstwa  Rozwoju  regionalnego.
15. Wykonawca  zobowiązany  jest  po  zakończeniu  szkolenia  w  terminie  7  dni przekazać  kserokopie  list obecności  oraz  kserokopie zaświadczeń  o  ukończonych  szkoleniach.

5.3.Zamawiający  nie  dopuszcza składania ofert częściowych na poszczególne szkolenia. 
5.4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę . 
5.5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
5.6. Zamawiający  nie  przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

6.Termin oraz miejsce wykonania zamówienia. 

6.1. Wymagany termin realizacji zamówienia  łącznie z  egzaminami : lipiec 2009r. - 30.11.2009r. 

6.2. Miejscem wykonania Zamówienia jest miasto Ożarów   lub  w  odległości  do  50  km od  Ożarowa. 


7. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełnienia tych warunków. 

7.1.Posiadają uprawnienie do wykonywania będącej przedmiotem niniejszego zamówienia działalności lub czynności , jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, tj.:
- zaświadczenie o wpisie do instytucji szkoleniowych, właściwy ze względu na  siedzibę instytucji szkoleniowych.

7.2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym                     i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.:
- dysponują lokalem do przeprowadzenia zajęć teoretycznych dla osób szkolonych. 
-  zapewnią przeprowadzenie zajęć praktycznych . 

7.3.Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 
7.4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 



 
8. Dokumenty wymagane dla potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu, jakie muszą spełniać Wykonawcy.

8.1. Dla potwierdzenia spełniania warunków określonych w punkcie 7  niniejszej SIWZ, Wykonawcy powinni przedłożyć następujące dokumenty:
8.1.1..Formularz oferty - według Załącznika Nr 1 do niniejszej SIWZ.
8.1.2.Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych przepisami art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, na formularzu zgodnym z treścią Załącznika Nr 1 do oferty).
8.1.3..Aktualny odpis z właściwego rejestru Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej potwierdzające uprawnienie do występowania w obrocie prawnym i prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie objętym niniejszym zamówieniem, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
8.1.4.Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego  oraz właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu- wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 
8.1.5.Zaświadczenie o wpisie do rejestru instytucji szkoleniowych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy  (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 października 2004r. w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych – Dz.U. Z 2004r., Nr 236, poz. 2365).
8.1.6.Wykaz osób, które będą prowadziły zajęcia wraz z informacjami dotyczącymi ich wykształcenia i doświadczenia – według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do oferty.
8.1.7. Oświadczenie  o przystosowaniu lokalu, w którym odbywać będą się szkolenia są przystosowane pod względem sanitarnym, przeciwpożarowym i bhp.- Załącznik Nr 3 do oferty.
8.2. Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.
8.2.1. Program szkolenia.      
8.2. 2.Przewidywany harmonogram szkolenia z wyszczególnieniem dat, godzin, tematów zajęć , wykładów oraz miejsca szkolenia.  
8.3.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 
8.3.1.Oświadczenia i dokumenty wymienione w następujących punktach 8.1.1., 8.1.2.,8.1.3.,8.1.4 , powinny być przedłożone przez każdego Wykonawcę.
8.3.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie powinni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, stosownie do art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
8.3.3. Dokument pełnomocnictwa musi być załączony do oferty i zawierać w szczególności wskazanie: postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ustanowionego Wykonawcę – Pełnomocnika oraz zakres jego  umocowania.                                                                                                                                           8.3.4. Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany w imieniu wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w tym Wykonawcę ustanowionego jako Pełnomocnika i przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej Wykonawcy.
8.3.5. Dokument pełnomocnictwa musi zostać złożony jako część oferty, musi być w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem u notariusza. 

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy – oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnianiu od chwili ich otwarcia, za wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca , nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, iż nie mogą one być udostępniane. 
Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Z 2003r., Nr 153, poz.1503 z późn. zm. ) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. 
Stosowne zastrzeżenie powinien Wykonawca złożyć na formularzu ofertowym. W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona na życzenie każdego uczestnika postępowania. 
Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „ tajemnica przedsiębiorstwa” lub spięte (zszyte) oddzielenie od pozostałych, jawnych elementów oferty. 

9. Opis sposobu przygotowania ofert. 
Oferta powinna być przygotowana z uwzględnieniem poniższych zasad:
9.1.Oferta musi być przygotowana zgodnie z formularzem, stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszego SIWZ i zgodnie z wymaganiami SIWZ (załączniki złożone w kolejności zgodnie z ofertą, nie wolno dokonywać żadnych zmian merytorycznych we wzorach druków).
9.2.Wykonawca jest zobowiązany udzielić odpowiedzi na wszystkie pytania postawione w formularzu oferty i załącznikach do oferty, jeżeli zabraknie miejsca, należy dołączyć dodatkowe strony. Jeżeli pytanie postawione w załączniku nie dotyczy oferenta, należy wpisać „ NIE DOTYCZY”.
9.3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, wszelkie pisma sporządzone w językach obcych muszą być przetłumaczone na język polski i podczas oceny ofert zamawiający będzie opierał się na tekście przetłumaczonym. 
9.4. Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności , w formie pisemnej, na papierze , zapewniającej pełną czytelność jej treści, bez użycia ścieralnego nośnika pisma np. ołówka. 
9.5. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby wskazane w dokumencie upoważniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadające pełnomocnictwo podpisane przez osoby wskazane w dokumencie upoważniającym do występowania w obrocie prawnym. Osoba lub osoby podpisujące ofertę muszą również złożyć podpisy na załącznikach oraz w miejscach, w których oferent naniósł zmiany. 
Za osobę lub osoby podpisujące ofertę (uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferentów ), uznaje się : 
a) osoby wskazane w prowadzonych przez sądy rejestrach handlowych, rejestrach spółdzielni lub rejestrach przedsiębiorstw państwowych,
b) osoby wskazane w zaświadczeniach o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
c) osoby legitymujące się odpowiednim pełnomocnictwem udzielonym przez osoby wymienione              w pkt. a i b. 
d) wspólników, jeżeli oferent prowadzi działalność w formie spółki cywilnej. Jeżeli oferta nie została podpisana przez wszystkich wspólników, oferent zobowiązany jest dołączyć do oferty odpowiednie pełnomocnictwa ( w identycznej formie jak w pkt. c udzielone przez pozostałych wspólników lub umowę spółki cywilnej.
9.6.. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz złożeniem ofert. 
9.7. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
9.8.  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
9.9. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 97 ust. 1 pkt. 6 Ustawy.
9.10.  Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
9.11. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 
9.12.Ofertę należy złożyć w zaklejonej i opieczętowanej kopercie, w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą ) i adresem Wykonawcy i zaadresowane na adres: 

Ośrodek Pomocy Społecznej w
w Ożarowie 
                                   ul. Leona Mazurkiewicza 19, 27-530 Ożarów 

oraz opisane: Oferta przetargowa na przeprowadzenie szkoleń grupowych w ramach projektu ”Aktywizacja społeczno zawodowa bezrobotnych w gminie Ożarów ”w trybie przetargu nieograniczonego. 
Nie otwierać przed dniem   14  lipca 2009r.

10. Miejsce i termin składania ofert. 
10.1. Oferty należy składać w  Ośrodku Pomocy Społecznej w Ożarowie ul. Leona Mazurkiewicza 19, 27-530 Ożarów, w sekretariacie lub przesyłać listownie w terminie do dnia  14.07.2009r. do godziny 11.00(data wpływu do OPS).
10.2. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 

11.Informacja o sposobie porozumiewania się z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

11.1 Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp. Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. 
11.2.Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający odpowie niezwłocznie na zadane pytanie, przesyłając treść pytania i odpowiedzi , pod warunkiem, iż pytanie  wpłynie do Zamawiającego, co najmniej na 6 dni przed terminem składania ofert. 
11.3 W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie , przed upływem terminu do składania  ofert, zmodyfikować treść niniejszego SIWZ. 
11. 4. Jeżeli w wyniku modyfikacji treści niniejszego SIWZ, niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o ten czas. 

12. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami. 

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Dębniak Małgorzata, Trela  Kinga,  tel. 015 8610 368 w godzinach: od  7.00 do 15.00.

13. Termin związania ofertą. 
Wykonawcy będą związani ofertę przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.  o którym mowa w punkcie  SIWZ.

14. Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert. 
14.1. Termin składania ofert  w  Ośrodku  Pomocy  Społecznej  w Ożarowie, ul. L. Mazurkiewicza  19  w  terminie   do  14 lipca  2009r.  do  godz. 11.00 ( sekretariat).
14.2. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego przy ul. Leona Mazurkiewicza 19, 27-530 Ożarów, pokój Kierownika OPS w dniu  14 lipca 2009r.  o godzinie 11.15.

15. Opis kryteriów i sposobu oceny ofert. 
15.1. Opis sposobu obliczenia ceny. 
15.1.1 Wykonawcy w ofercie powinni podać ostateczną cenę kompleksową wykonania zamówienia. Cena ta musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania , m.in. :
a) wartość usług określonych w przedmiocie zamówienia.
b) podatek VAT.
c) koszty niezbędnych badań lekarskich uczestników szkolenia.
d) wszystkie zastosowane materiały  i urządzenia.
e) koszty pracy ludzi i sprzętu,
f) koszty delegacji,
g) wszystkie podatki i opłaty,
h) koszty ubezpieczeń uczestników szkolenia,
i) koszty cateringu,
j) koszty egzaminów,
k) koszty  podróży  uczestników   na  szkolenia,
l) wszelkie opłaty i odszkodowania za szkody, koszty oraz straty wynikłe w związku z realizacją zamówienia.

15.2. Następnie oferent od tych kwot odejmuje wszelkie zniżki i bonifikaty i oblicza cenę za usługę. Tak wyliczoną cenę zamieszcza w ofercie. Cena ta będzie brana pod uwagę przez Komisję Przetargową w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty. Podane przez Wykonawcę wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczałtowym.
                                                                                                                       
Oferowana cena jest obowiązująca w całym okresie ważności oferty. 
15.3. Opis kryteriów oceny ofert. 
15.3.1. O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będą następujące kryteria:
	A. Oferowana cena(koszt) – 100%

Zamawiający będzie posługiwał się następującym wzorem:

	Won = An x 1,0 

Won – wskaźnik oceny oferty
A. Oferowana cena (koszt) 

                                                                An= Cmin / Cn x 100 pkt

A – liczba punktów przyznana ofercie za spełnienie kryterium A
n- numer oferty 
Cmin – cena minimalna wśród złożonych ofert
C-  cena zaproponowana przez oferenta
Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach tego kryterium obliczona zostanie przez podzielenie ceny minimalnej wśród złożonych ofert prze cenę ocenianej oferty i pomnożenie tak otrzymanej liczby przez 100 oraz wagę kryterium , którą ustalono na 1,0 (100%).
15.3.2. Zamówienie publiczne zostanie udzielone temu Wykonawcy, którego oferta  uzyska najwyższą liczbę punktów po dokonaniu oceny zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie 15.2.1. niniejszej SIWZ. 
15.3.3. Zamawiający ogłosi wynik postępowania zamieszczając informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty na stronie internetowej : WWW.bip.ozarow.pl  oraz w miejscu publicznie dostępnym tj.: „ w swojej siedzibie przy ul. Leona Mazurkiewicza 19, 27-530 Ożarów na tablicy ogłoszeń jednocześnie powiadomi wszystkich , którzy złożą ofertę. 
15.3.4. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o w wyborze oferty , o terminie i miejscu podpisania umowy, zostanie powiadomiony odrębnym pismem. Wzór umowy stanowi załącznik Nr  2 do SIWZ. 

16. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

17. Wymagania dotyczące wadium. 
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 


18. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku  postępowania o udzielenie zamówienia.

18.1. Wykonawcom i innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI tej ustawy. 
18.2. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy  ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

19. Spis załączników stanowiących integralną część niniejszej SIWZ.
Załącznik NR 1- Formularz oferty.
Załącznik NR 2.  - Wzór umowy szkoleniowej.


















                                                                                                        Załącznik Nr 1 do SIWZ
                                                                                        w  postępowaniu   Nr OPS-341-1/09 



         …........................................
            (Pełna nazwa  Wykonawcy)




OFERTA 



1. DANE  DOTYCZĄCE  WYKONAWCÓW:
…............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Adresy: …............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
NIP:
…............................................................................................................................................................REGON:
…............................................................................................................................................................
E-mail:
…............................................................................................................................................................

2. Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przeprowadzenie szkoleń dla bezrobotnych z  terenu  gminy  Ożarów  w ramach projektu „ Aktywizacja  społeczno  zawodowa  bezrobotnych  w   gminie  Ożarów’’  w  terminie  lipiec- listopad 2009r. ogłoszonym  w  BZP  pod  nr………………  nr  sprawy : OPS.341-1/09   składamy  niniejszą    ofertę. 
Oferta dotyczy  przeprowadzenia szkoleń  w zakresie :
1)  Opiekun  osób  starszych   dla   9  osób,
2) Sprzedawca –kasjer kas fiskalnych   dla  8  osób,
3) Kierowca  wózków  jezdniowych z napędem silnikowym  dla  3  osób    

3. Oferujemy wykonanie zamówienia w zakresie objętym SIWZ za kwotę:

	1) SZKOLENIE NR 1: „Opiekun osób starszych”.

- całkowity koszt szkolenia brutto (PLN) …..................................................................................zł
  (słownie złotych.................................................................................................................................. .
  …........................................................................................zł
- całkowity koszt szkolenia jednego uczestnika szkolenia 
brutto (PLN)  ...................................................................................................................................zł



	2) SZKOLENIE NR 2: „Sprzedawca -kasjer kas fiskalnych”.

- całkowity koszt szkolenia brutto (PLN) …..................................................................................zł
  (słownie złotych.................................................................................................................................. .
  …........................................................................................zł
- całkowity koszt szkolenia jednego uczestnika szkolenia brutto  (PLN)....................................................................................................................................zł

	3) SZKOLENIE NR 3: „Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym”.

- całkowity koszt szkolenia brutto (PLN) …..................................................................................zł
  (słownie złotych.................................................................................................................................. .
  …........................................................................................zł
- całkowity koszt szkolenia jednego uczestnika szkolenia brutto  (PLN)....................................................................................................................................zł

4. Oświadczamy,  że   zrealizujemy   zamówienie  w  terminie  od  miesiąca   lipca  do  30 listopada  2009r.:


5. Miejsce odbywania szkoleń :

Miejsce odbywania szkolenia  -  Opiekun  osób  starszych :

a) zajęcia teoretyczne:
…............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Miejsce odbywania szkolenia  - Sprzedawca -kasjer kas fiskalnych :


a) zajęcia teoretyczne:
…............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
b) zajęcia praktyczne:
…............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Miejsce odbywania szkolenia  - Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym

a) zajęcia teoretyczne:
…............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
b) zajęcia praktyczne:
…............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

6. Czas szkoleń: 
1) Szkolenie  opiekun  osób  starszych   : minimalna  liczba godzin wynosi  115:

w tym zajęcia teoretyczne ......................godzin, …..................................dni.

2) Szkolenie   sprzedawca -kasjer kas fiskalnych : minimalna  liczba godzin wynosi  120 :

w tym zajęcia teoretyczne ..................... godzin, …..................................dni. 
w tym zajęcia praktyczne ...................... godzin, …..................................dni. 

3) Szkolenie kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym : minimalna liczba godzin wynosi  140:

w tym zajęcia teoretyczne ..................... godzin, …..................................dni. 
w tym zajęcia praktyczne ...................... godzin, …..................................dni. 

6. Szkolenie będzie zakończone( zaświadczenie /certyfikat, dyplom/świadectwo):
1)  Szkolenie -  opiekun  osób  starszych…………………………………………………..
2) Szkolenie  - Sprzedawca -kasjer kas fiskalnych…………………………………………
3) Szkolenie -  Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym………………….

7. Materiały szkoleniowe, które zapewniamy każdemu uczestnikowi szkolenia: 
1) Szkolenie -  opiekun  osób  starszych…………………………………………………..
2) Szkolenie  - Sprzedawca -kasjer kas fiskalnych…………………………………………
3) Szkolenie -  Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym………………….

8. Wyposażenie stanowiska szkoleniowego: 
1)  Szkolenie -  Opiekun  osób  starszych…………………………………………………..
2) Szkolenie  - Sprzedawca -kasjer kas fiskalnych…………………………………………
3) Szkolenie -  Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym………………….

9.Nadzór nad szkoleniem sprawuje następująca osoba: 
1) Szkolenie – Opiekun osób starszych
(imię i nazwisko)....................................................................................................................................
(pełniona funkcja)...................................................................................................................................
(tel. kom.).............................................................................................................................................. 
(e- mail)................................................................................................................................................ .
2) Szkolenie  - Sprzedawca -kasjer kas fiskalnych
(imię i nazwisko)....................................................................................................................................
(pełniona funkcja)...................................................................................................................................
(tel. kom.).............................................................................................................................................. 
(e- mail)................................................................................................................................................ .
3) Szkolenie -  Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym
(imię i nazwisko)....................................................................................................................................
(pełniona funkcja)...................................................................................................................................
(tel. kom.).............................................................................................................................................. 
(e- mail)................................................................................................................................................ .
10. Osoba uprawniona do kontaktów z Zamawiającym:
1) Szkolenie – Opiekun osób starszych
(imię i nazwisko)....................................................................................................................................
(pełniona funkcja)...................................................................................................................................
(tel. kon.).............................................................................................................................................. .
(e- mail)................................................................................................................................................ .
2) Szkolenie  - Sprzedawca -kasjer kas fiskalnych
(imię i nazwisko)....................................................................................................................................
(pełniona funkcja)...................................................................................................................................
(tel. kon.).............................................................................................................................................. .
(e- mail)................................................................................................................................................ .
3) Szkolenie -  Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym
(imię i nazwisko)....................................................................................................................................
(pełniona funkcja)...................................................................................................................................
(tel. kon.).............................................................................................................................................. .
(e- mail)................................................................................................................................................ .


11. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury VAT w terminie 30 dni od daty jej otrzymania  z  możliwością  przedłużenia  tego  terminu  do  momentu  wpływu  środków.
Istnieje   możliwość   wystawiania    faktur   po ukończeniu  danego  szkolenia. 
12. Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się ze SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do właściwego wykonania zamówienia. 
13. Oświadczamy, iż uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ. 
14. Oświadczamy, iż w przypadku wyboru naszej oferty, zobowiązujemy się do zawarcia umowy o treści zgodnej ze wzorem umowy zawartym w Załączniku Nr 2 do SIWZ oraz w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 
15. Oświadczamy, iż nasza oferta zawiera łącznie …....ponumerowanych stron. 


     …...........................................                           …................................................
      ( miejscowość oraz data)                                        (podpis Wykonawcy) 






























                                                                                                        Załącznik Nr 1 do oferty 
                                                                                              w  postępowaniu   Nr OPS-341-1/09



         …........................................
            (Nazwa i adres  Wykonawcy)




OŚWIADCZENIE 
o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2007,Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) 


NAZWA INSTYTUCJI PRZYSTĘPUJĄCEJ DO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA  PRZEPROWADZENIE  SZKOLEŃ  DLA  BEZROBOTNYCH  Z  TERENU  GMINY  OŻARÓW( postępowanie  Nr OPS.341-1/09):
…............................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................
….......................................................................................................................................................... .

oświadcza się, że: 
1. Posiada uprawnienia do wykonywania będącej przedmiotem niniejszego zamówienia działalności
    lub czynności , jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
2. Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami
    zdolnymi do wykonania zamówienia  lub  przedstawi  pisemne   zobowiązanie  innych  podmiotów  do  udostępnienia  potencjału  technicznego  i  osób  zdolnych  do  wykonania  zamówienia.
3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 
4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i
    2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2007,Nr 223, poz. 
    1655 z późn. zm.) 




                …...........................................                           …................................................
                  ( miejscowość oraz data)                                        (podpis Wykonawcy










                                                                                                Załącznik Nr 2 do  oferty
                                                                                       w  postępowaniu   Nr OPS-341-1/09



         …........................................
            (Nazwa  i  adres  Wykonawcy)



WYKAZ OSÓB/KADRY DYDAKTYCZNEJ 

WYKAZ KADRY DYDAKTYCZNEJ
Lp.
Imię i nazwisko
Wykształcenie
(nazwa ukończonej szkoły, uczelni, uzyskany tytuł)
Zakres czynności przewidywanych w wykonaniu zamówienia 
Doświadczenie 
zawodowe, uprawnienia, szkolenia , kursy






































                   …...........................................                           …................................................
                       ( miejscowość oraz data)                                        (podpis Wykonawcy)


















                                                                                                                Załącznik  Nr 3  do  oferty
                                                                                                        w  postępowaniu   Nr OPS-341-1/09

……………………………….
( Nazwa i  adres  Wykonawcy)




OŚWIADCZENIE


Oświadczamy,  iż  lokale   w  których  będą  odbywać  się  szkolenia  są   przystosowane   pod  względem  sanitarnym, przeciwpożarowym  i  bhp.









……………………………………                                                           …………………………..
        ( data i miejscowość)                                                                           ( podpis  































                                                       
                                                                                                           Załącznik Nr 2 do SIWZ
                                                                                                 w  postępowaniu   Nr OPS-341-1/09


                                                                                                                      WZÓR

UMOWA  SZKOLENIOWA  NR 

zawarta w dniu …………pomiędzy:

Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ożarowie w imieniu, którego działa upoważniony Kierownik – mgr Małgorzata Dębniak
zwany w dalszej części umowy „ Zamawiającym”

a

…........................................................
….......................................................
reprezentowany przez: 
zwany w dalszej części umowy „ Wykonawcą”, 

o następującej treści: 

§ 1.
Przedmiotem niniejszej umowy jest zorganizowanie i przeprowadzenie przez Wykonawcę szkoleń:
	Opiekun  osób  starszych

Sprzedawca – kasjer kas  fiskalnych
Kierowca  wózków  jezdniowych  z  napędem silnikowym.
§ 2.
Postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  przeprowadzono zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. Z 2007r., Nr 223. poz. 1655).

§ 3. 

1. Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia  20 osób bezrobotnych, skierowanych przez Zamawiającego
2. Szkolenie  opiekun  osób  starszych  obejmować będzie ….......godzin teoretycznych :

Szkolenie  sprzedawca –kasjer kas fiskalnych  obejmować będzie ….....godzin łącznie, w tym:
…...............godzin zajęć teoretycznych,
…...............godzin zajęć praktycznych.

Szkolenie  kierowca wózków jezdniowych  z  napędem  silnikowym obejmować będzie ….....godzin łącznie, w tym:
…...............godzin zajęć teoretycznych,
…...............godzin zajęć praktycznych.

3. Terminy  szkoleń :
 Szkolenie   opiekun  osób  starszych zostanie przeprowadzone w terminie: ………………………..

 Szkolenie  Sprzedawca – kasjer kas fiskalnych zostanie przeprowadzone w terminie: ……………...
Szkolenie  kierowca  wózków   jezdniowych  z  napędem   silnikowym  zostanie  przeprowadzone w terminie:………………………………………………………

	Miejsca  realizacji  szkoleń:


Miejscem  realizacji  szkolenia   opiekun  osób  starszych  będzie:…………………………….

Miejscem realizacji   szkolenia  sprzedawca  - kasjer kas  fiskalnych
Zajęcia  teoretyczne   odbywać  się  będą :.....................................................
Zajęcia  praktyczne  odbywać  się  będą  : ........................................………


Miejscem  realizacji   szkolenia  kierowca  wózków   jezdniowych  z  napędem   silnikowym
Zajęcia  teoretyczne   odbywać  się  będą :.....................................................
Zajęcia  praktyczne  odbywać  się  będą  : ........................................………


Istnieje  możliwość  w  szczególnych  przypadkach  zmiany  miejsca  szkolenia  za   zgodą  Zamawiającego.



 § 4.              

Wykonawca zobowiązuje się do:
1. Przekazania Zamawiającemu programu i harmonogramu szkolenia najpóźniej 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia. 
2. Przeprowadzenia szkolenia zgodnie z programem i harmonogramem uprzednio zatwierdzonym przez Zamawiającego. 
3. Zapewnienia uczestnikom szkolenia  w wyposażenie  w  materiały szkoleniowe dla każdej osoby.
4. Zapewnienia wykwalifikowanej kadry dydaktycznej (jak w Załączniku Nr 2 do oferty).
5. Prowadzenia dokumentacji szkolenia tj.:
a) prowadzenie listy obecności uczestników szkolenia, którzy zobowiązani są do potwierdzenia udziału w szkoleniu własnoręcznym podpisem.
Wykonawca obowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu w/w listy za każdy miesiąc szkolenia razem z fakturą.
b) prowadzenie dziennika zajęć szkoleniowych, zawierającego tematy zajęć, listy obecności, wymiar godzin. 
c) protokół z przeprowadzonego egzaminu, jeżeli został przeprowadzony. 
d) rejestr wydanych zaświadczeń, świadectw, dyplomów, certyfikatów. 
e) w przypadku rezygnacji bezrobotnego z uczestnictwa w szkoleniu w trakcie jego trwania, Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie Zamawiającego, niezwłocznie (nie później niż w terminie 3dni).
6.Przeprowadzenia egzaminu końcowego oraz wydania absolwentom dokumentu potwierdzającego
ukończenie szkolenia i zdobycie kwalifikacji. 
7.Szczegółowego dokumentowania poniesionych wydatków.    
8. Przekazanie Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia  zakończeniu szkolenia następującej dokumentacji:
- oryginałów listy obecności,
- kserokopii zaświadczeń (lub innych dokumentów ) świadczących o ukończeniu szkolenia,
- imiennego wykazu osób, które ukończyły szkolenie,
- imiennego wykazu osób, które nie ukończyły szkolenie,
- protokołu z przeprowadzonego egzaminu końcowego,
- dokumentów potwierdzających ubezpieczenie uczestników szkolenia,
- protokołu  z  przeprowadzonych  ankiet  oceny  jakości  szkoleń.

§ 5.

Zamawiający ma prawo do:
1. Przeprowadzania kontroli przebiegi i realizacji prowadzonego szkolenia. 
2. Uczestnictwa w ocenie końcowej osób uczestników szkolenia. 
3. Uczestnictwa  podczas  przeprowadzanych  egzaminów.
§ 6.
Zamawiający zobowiązuje się do pokrycia kosztów szkolenia w wysokości .................................zł
(słownie złotych):...................................................................................................................................
przelewając należną kwotę na konto Wykonawcy: Nr: .........................................................................
w  terminie do 30 dni od dnia otrzymania faktury wraz z dokumentami wymienionymi w § 4 pkt. 8  w  miarę  posiadanych  środków.
Wykonawca  wystawi  fakturę  częściową  po ukończonym  szkoleniu.


§ 7.

1.W przypadku nie wykonania usług szkoleniowych z przyczyn dotyczących Wykonawcy w terminach określonych w  programie i harmonogramie szkolenia – Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia. 
2. W przypadku, gdy szkoda spowodowana nie wykonaniem zlecenia w terminach wynikających z programu i harmonogramu szkolenia w ramach, którego jest realizowane przedmiotowe zamówienia, przekracza wysokość  kar umownych, Zamawiający może niezależnie od kar umownych dochodzić odszkodowania przewyższającego kary umowne na ogólnych zasadach. 
3. W przypadku opóźnienia w realizacji programu szkolenia z przyczyn dotyczących Wykonawcy powyżej 30 dni,  Zamawiający może odstąpić od umowy bez dodatkowego wzywania Wykonawcy, z zachowaniem ust. 1 i 2 tegoż paragrafu. 
4. W przypadku nienależytego wykonywania zamówienia, w szczególności nie realizowania umówionego programu szkolenia, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez wypowiedzenia. 
5. W przypadku odstąpienia od umowy,  Zamawiający nie pokrywa kosztów szkolenia. 


§ 8.

Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 9.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy: 
1. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj.Dz. U. z 2007r., Nr 223, poz.1655 z późn. zm. ).
2. Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudniania i instytucjach rynku pracy. (tj.Dz.U. Z 2008r., Nr 69, poz.415 z póżn. zm. )
3. Kodeksu Cywilnego. 
§ 10.

Wszelkie spory mogące wyniknąć na podstawie niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla Zamawiającego. 

§11. 

Niniejszą umowę sporządzono w dwóch (2)  jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 




            ..........................................                                        ............................................
                (Zamawiający)                                                          (Wykonawca)





