
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 

www.ozarow.pl 

 

Ożarów: Aktywizacja społeczno zawodowa bezrobotnych w  gminie 

Ożarów  

Numer ogłoszenia: 182012 - 2013; data zamieszczenia : 08.05.2013 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

 
Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Ośrodek Pomocy Społecznej , ul. L. Mazurkiewicza 19, 27-530 Ożarów, woj. 

świętokrzyskie, tel. 0-15 8610368, faks 0-15 8610368. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Inny: Ośrodek Pomocy Społecznej. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Aktywizacja społeczno zawodowa 

bezrobotnych w gminie Ożarów. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  usługi. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  1. Przeprowadzenie szkoleń dla 

osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i zatrudnionych 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 2. 

Zakres zamówienia obejmuje: przeprowadzenie szkoleń dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i 

zatrudnionych z terenu gminy Ożarów, zamówienie zostało podzielone na II CZĘŚCI: CZĘŚĆ I - Kurs 

prawa jazdy kat. B i C CZĘŚĆ II - Kursy zawodowe,Kurs fryzjerski, Kurs - sprzedawca z obsługą kas 

fiskalnych, Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym, Warsztaty i konsultacje psychologiczne, 

Warsztaty i konsultacje z doradcą zawodowym Nr części Zakres i opis szkolenia Liczba uczestników oraz 

miejsce zamieszkania Część I Kurs prawa jazdy kat B - kurs powinien obejmować minimum 30 godzin 

zajęć teoretycznych i 30 godzin praktycznych 6 osób Kurs prawa jazdy kat C - kurs powinien obejmować 

minimum 20 godzin zajęć teoretycznych i 30 godzin praktycznych-2 osoby Część II Kurs fryzjerski- kurs 
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powinien obejmować minimum 120 godzin (łącznie teoretycznych i praktycznych) 6 osób Kurs kierowcy 

wózków jezdniowych z napędem silnikowym- kurs powinien obejmować minimum 60 godzin (łącznie 

teoretycznych i praktycznych) 1 osoba, Kurs - sprzedawca z obsługą kas fiskalnych minimum 110 godzin 

(łącznie teoretyczne i praktyczne) 5 osób Warsztaty i konsultacje psychologiczne (łącznie 49 godz.) 

Tematyka: wzmocnienie komunikacji i funkcjonowania w grupie, warsztaty zawierające elementy szkoła dla 

rodziców, kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych, trening 

autoprezentacji, asertywności, radzenia sobie ze stresem, organizacji czasu wolnego, warsztaty pełnienia 

ról społecznych przez kobiety i mężczyzn w kontekście życia zawodowego i rodzinnego). Warsztaty- 3 

spotkania po 3 godziny (łącznie 9 godz. warsztatów) dla 20 osób; Indywidualne konsultacje - po 1 godzinie 

dla każdego uczestnika (1 godz. x 20uczestników= 20 godz.) Terapia rodzinna - po 1 godz. dla każdego 

uczestnika (1 godz. x 20 uczestników = 20 godz.) 20 osób Warsztaty i konsultacje z doradcą zawodowym 

(łącznie 52 godz.) Tematyka: zajęcia przygotowujące do efektywnego i intensywnego poszukiwania pracy, 

bilans własnych kompetencji, warsztaty przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych, pisania CV, podania o 

przyjęcie do pracy, warsztaty jak założyć spółdzielnię socjalną lub przedsiębiorstwo ekonomiczne, jak 

założyć własną działalność gospodarczą i stowarzyszenie). -Warsztaty - 4 spotkania po 3 godziny (łącznie 

12 godzin warsztatów); Indywidualne konsultacje - po 2 godz. dla każdego uczestnika (2 godz. x 20 

uczestników= 40godz.) 20 osób UWAGA Zamawiający udostępnia nieodpłatnie salę wykładową znajdującą 

się w Środowiskowym Domu Samopomocy w Ożarowie na potrzeby przeprowadzenia warsztatów i 

konsultacji psychologicznych oraz warsztatów i konsultacji z doradcą zawodowym w godz. od 07.00 do 

15.00. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, Wykonawca przystępujący do postępowania 

może złożyć oferty na dobrowolną ilość części Zamawiający podzielił zadanie na 2 części: CZĘŚĆ I - Kurs 

prawa jazdy kategorii B oraz C CZĘŚĆ II - Kursy zawodowe: - Kurs fryzjerski - Kurs - sprzedawca z 

obsługą kas fiskalnych - Kurs wózków jezdniowych z napędem silnikowym - Warsztaty i konsultacje 

psychologiczne - Warsztaty i konsultacje z doradcą zawodowym. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 80.53.00.00-8. 

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty cz ęściowej:  tak, liczba części: 2. 

II.1.8) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty wariantowej:  nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Okres w miesiącach: 5. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium:  wadium nie jest wymagane 

III.2) ZALICZKI  

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 
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SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW  

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, je żeli przepisy 

prawa nakładaj ą obowi ązek ich posiadania  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Oświadczenie o posiadaniu 

aktualnego wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych oraz oświadczenie o spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu z art. 22 

III.3.2) Wiedza i do świadczenie  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający uzna, że Wykonawca 

spełnił niniejszy warunek jeśli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie wykonał 

należycie przynajmniej jeden kurs w zakresie objętym przedmiotem zamówienia (dla każdej 

CZĘŚCI osobno) i przedstawi dokumenty o należytym wykonaniu usługi. Ocena spełniania tego 

warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdz. IX 

pkt 2 lit. a), c) siwz; 

III.3.3) Potencjał techniczny  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

W zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym należy przedstawić wykaz 

narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usługi w celu 

realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami; Do części nr: 

Nazwa szkolenia Wymagania minimalne w wykazie poza informacją o podstawie dysponowana, 

należy podać; I Kurs prawo jazdy kategorii B 1 pojazd do nauki jazdy w zakresie prawa jazdy kat. 

B, (typ, marka samochodu i nr rejestracyjny) Kurs prawo jazdy kategorii C 1 pojazd do nauki 

jazdy w zakresie prawa jazdy kat. C, (typ, marka samochodu i nr rejestracyjny) II Sprzedawca z 

obsługą kas fiskalnych Należy zapewnić różne rodzaje kas fiskalnych w łącznej ilości min 5szt. 

Modele kas fiskalnych. II Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym 1 wózek 

jezdniowy z napędem silnikowym Wykonawca zobowiązany jest przedstawić w formie wykazu 

następujące informacje. Adres lokalu ze wskazaniem prawa do jego dysponowania, wskazanie 

ilości sal do zajęć z ilością miejsc (nie dotyczy warsztatów i konsultacji z doradcą zawodowym 

oraz warsztatów i konsultacji psychologicznych z uwagi na to, że zajęcia będą odbywać się w sali 

wskazanej przez Zamawiającego tj. w ŚDS w Ożarowie) Ocena spełniania tego warunku 

zostanie dokonana na podstawie oświadczenia wymienionego w rozdz. IX pkt 2 lit. a) i c) SIWZ 

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Należy przedstawić wykaz osób, 
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które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za 

świadczenie, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia (przez 

doświadczenie należy rozumieć udział, jako wykładowca/trener w jednym zakończonym 

szkoleniu grupowym) oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami - 

Potwierdzeniem spełniania warunku będzie przedstawienie wykazu zawierającego nie mniej niż; 

część nr: Nazwa szkolenia Wymagania minimalne kadry dydaktycznej I Kurs prawa jazdy 

kategorii B 1 instruktor nauki jazdy z uprawnieniami do szkolenia w zakresie prawa jazdy kat. B, 

doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu kursu prawo jazdy kategorii B I Kurs prawa 

jazdy kategorii C 1 instruktor nauki jazdy z uprawnieniami do szkolenia w zakresie prawa jazdy 

kat. C, doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu kursu prawo jazdy kategorii C II Kurs 

fryzjerski 1 osoba posiadająca wykształcenie min. średnie kierunkowe, doświadczenie w 

prowadzeniu szkoleń z zakresu fryzjerstwa, osoba musi posiadać uprawnienia pedagogiczne. II 

Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym 1 osoba z uprawnieniami do szkolenia w 

zakresie obsługi wózków jezdniowych, doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu obsługi 

wózków jezdniowych, osoba musi posiadać uprawnienia pedagogiczne. II Sprzedawca z obsługą 

kas fiskalnych 1 osoba posiadająca: min. średnie wykształcenie, doświadczenie wprowadzeniu 

szkoleń z zakresu obsługi kas fiskalnych II Warsztaty i konsultacje z doradcą zawodowym 1 

osoba posiadająca wykształcenie wyższe II Warsztaty i konsultacje psychologiczne 1 osoba 

posiadająca wykształcenie wyższe o kierunku psychologia Ocena spełniania tego warunku 

zostanie dokonana na podstawie oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdz. IX pkt 2 lit. 

a) i c) siwz; 

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie. Ocena spełniania tego warunku zostanie 

dokonana na podstawie oświadczenia wymienionego w rozdz. IX pkt 2 lit. a) siwz; 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą 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 wyko nawc ę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 

1 ustawy, oprócz o świadczenia o spełnianiu warunków udziału w post ępowaniu nale ży przedło żyć: 

� potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub 

licencje;  

� 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 

Page 4 of 7

2013-05-08http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=182012&rok=20...



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 narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub 

robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania 

tymi zasobami;  

� 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 wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, 

należy przedło żyć: 

� 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 siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczyposp olitej Polskiej, 

przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma  siedzib ę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzaj ący, 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;  

SEKCJA IV: PROCEDURA  
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IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:  przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

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

zamówienia:  www.ozarow.pl 

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem:  Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Ożarowie 27-530 Ożarów, ul. Mazurkiewicza 19 tel.: 15-86-10-368 fax.: 15 86-10-368 mail: 

ops_ozarow_sr@go2.pl. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  20.05.2013 

godzina 10:00, miejsce: Ośrodek Pomocy Społecznej w Ożarowie 27-530 Ożarów, ul. Mazurkiewicza 19 

sekretariat. 

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotycz ące finansowania projektu/programu ze środków Unii 

Europejskiej:  Projekt współfinansowany ze środków EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO w 

ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIIPromocja 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 si ę uniewa żnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku 

nieprzyznania środków pochodz ących z bud żetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj ących zwrotowi 

środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Woln ym 

Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 

CZĘŚĆ Nr:  1 NAZWA:  Kurs prawa jazdy kat. B i C. 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Kurs prawa jazdy kat B - kurs 

powinien obejmować minimum 30 godzin zajęć teoretycznych i 30 godzin praktycznych dla 6 osób 

Kurs prawa jazdy kat C - kurs powinien obejmować minimum 20 godzin zajęć teoretycznych i 30 

godzin praktycznych dla 2 osób. 

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 80.53.00.00-8. 

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Okres w miesiącach: 5.  

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr:  2 NAZWA:  Kursy zawodowe. 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Kurs fryzjerski Kurs - 
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sprzedawca z obsługą kas fiskalnych Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym 

Warsztaty i konsultacje psychologiczne Warsztaty i konsultacje z doradcą zawodowym Kurs fryzjerski- 

kurs powinien obejmować minimum 120 godzin (łącznie teoretycznych i praktycznych) Kurs kierowcy 

wózków jezdniowych z napędem silnikowym- kurs powinien obejmować minimum 60 godzin (łącznie 

teoretycznych i praktycznych) Kurs - sprzedawca z obsługą kas fiskalnych minimum 110 godzin 

(łącznie teoretyczne i praktyczne) Warsztaty i konsultacje psychologiczne (łącznie 49 godz.) 

Tematyka: wzmocnienie komunikacji i funkcjonowania w grupie, warsztaty zawierające elementy 

szkoła dla rodziców, kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności 

psychospołecznych, trening autoprezentacji, asertywności, radzenia sobie ze stresem, organizacji 

czasu wolnego, warsztaty pełnienia ról społecznych przez kobiety i mężczyzn w kontekście życia 

zawodowego i rodzinnego). Warsztaty- 3 spotkania po 3 godziny (łącznie 9 godz. warsztatów) dla 20 

osób; Indywidualne konsultacje - po 1 godzinie dla każdego uczestnika (1 godz. x 20uczestników= 20 

godz.) Terapia rodzinna - po 1 godz. dla każdego uczestnika (1 godz. x 20 uczestników = 20 godz.). 

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 80.53.00.00-8. 

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Okres w miesiącach: 5.  

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  
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