Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków
Zamówienia:
www.wup.gdansk.pl

Gdańsk: Świadczenie usług szkoleniowych z zakresu ABC
Przedsiębiorczości dla uczestników Projektu Rozwój i kwalifikacje
program adaptacji zawodowej pracowników instytucji sektora
oświaty z województwa pomorskiego, skierowanych przez
Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku
Numer ogłoszenia: 153688 - 2014; data zamieszczenia: 07.05.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku , ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80824 Gdańsk, woj. pomorskie, tel. 58 3264890, faks 58 3261816.


Adres strony internetowej zamawiającego: www.wup.gdansk.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług szkoleniowych z
zakresu ABC Przedsiębiorczości dla uczestników Projektu Rozwój i kwalifikacje program adaptacji
zawodowej pracowników instytucji sektora oświaty z województwa pomorskiego, skierowanych
przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem
zamówienia jest przeprowadzenie trzech szkoleń grupowych - ABC Przedsiębiorczości, łącznie dla
30 uczestników skierowanych przez WUP w Gdańsku. Odbiorcami szkolenia będą nauczyciele i
pracownicy instytucji sektora oświaty, instytucji wskazanych w art. 2 ustawy z dnia 7 września 1991
r. o systemie oświaty Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, m.in. szkół, placówek oświatowo

wychowawczych, poradni psychologiczno-pedagogicznych, placówek kształcenia ustawicznego i
praktycznego, ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego dla osób dorosłych, itp.,
zwolnieni bezrobotni i nieaktywni zawodowo, przewidziani do zwolnienia lub zagrożeni zwolnieniem
z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy. Rekrutacją kandydatów na szkolenia zajmować się
będzie WUP w Gdańsku. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku
nr 1 do SIWZ..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 10.07.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: nie dotyczy
III.2) ZALICZKI
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

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony poprzez oświadczenie stanowiące
załącznik nr 3 do SIWZ oraz jeśli Wykonawca wykaże, że posiada aktualny wpis do
Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy właściwego dla siedziby
działalności instytucji szkoleniowej



III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający uzna warunek za spełniony poprzez oświadczenie stanowiące załącznik nr
3 do SIWZ oraz jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w
tym okresie, wykonał należycie co najmniej trzy usługi polegające na przeprowadzeniu
szkoleń o tematyce ukierunkowanej na podejmowanie i wykonywanie działalności
gospodarczej, przy czym każde z tych szkoleń musiało mieć wartość brutto co najmniej 8

000 PLN, jak też każde z tych szkoleń musiało być adresowane do grupy co najmniej 8
osób,szkolenie grupowe, każde ze szkoleń musiało obejmować co najmniej 30 godzin
dydaktycznych szkolenia a w zakres tematyczny w co najmniej dwóch z tych szkoleń
musiało wchodzić doradztwo w zakresie tworzenia biznesplanów i przygotowywania
wniosków aplikacyjnych o dotację na rozpoczęcie ilub rozwój przedsiębiorczości przez
uczestników szkolenia


III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający nie stawia w tym zakresie dodatkowych wymagań i uzna warunek za
spełniony poprzez oświadczenie stanowiące załącznik nr 3 do SIWZ.



III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający uzna warunek za spełniony poprzez oświadczenie stanowiące załącznik nr
3 do SIWZ. Ponadto warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że na czas
realizacji zamówienia będzie dysponował co najmniej trzema trenerami wykładowcami
spełniającymi niżej wymienione warunki w zakresie kwalifikacji i doświadczeniawykształcenie wyższe, przy czym każda z zaproponowanych osób musi posiadać
doświadczenie w pełnieniu funkcji trenerawykładowcy w co najmniej w pięciu szkoleniach
przeprowadzonych w okresie ostatnich pięciu lat o tematyce ściśle ukierunkowanej na
podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej, jak też każde z tych szkoleń
musiało być adresowane do grupy co najmniej 8 osób, szkolenia grupowe, każde ze
szkoleń musiało obejmować co najmniej 30 godzin dydaktycznych szkolenia.
Trenerzy/wykładowcy muszą posiadać wiedzę i doświadczenie w prowadzeniu doradztwa
z zakresu tworzenia biznesplanów oraz przygotowywania wniosków aplikacyjnych o
dotację na rozpoczęcie ilub rozwój przedsiębiorczości przez uczestników szkolenia. co
najmniej jedno z pięciu zrealizowanych szkoleń winno obejmować temat z zakresu
przygotowania wniosków aplikacyjnych. Osoby wymienione powyżej a wykazane w
Wykazie trenerówwykładowców - załącznik nr 7 do SIWZ nie mogą zostać zmienione w
trakcie realizacji umowy bez wcześniejszego przedstawienia Zamawiającemu pisemnej
informacji o proponowanej zmianie, wyjaśnienia przyczyn proponowanej zmiany oraz pod
warunkiem, że nowa zaproponowana osoba spełniać będzie warunki określone w
punkcie 3 oraz posiadać będzie doświadczenie co najmniej takie samo jak przedstawiony
trenerwykładowca. Warunkiem dopuszczenia zmiany jest pisemna zgoda
Zamawiającego.



III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający nie stawia w tym zakresie dodatkowych wymagań i uzna ww. warunek za
spełniony poprzez oświadczenie stanowiące załącznik nr 3 do SIWZ

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ 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 wykonawcę warunków, o których mowa w art.
22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
należy przedłożyć:


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 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 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;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy, należy przedłożyć:


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;


wykonawca

powołujący

się

przy
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postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części
zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie
wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
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 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;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej


lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy
do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Oświadczenie wykonawcy, potwierdzajace, że jego instytucja jest zarejestrowana w aktualnym
Rejestrze Instytucji Szkoleniowych prowadzonym przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy dla
siedziby działalności instytucji szkoleniowej

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 inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:



1 - Cena - 35



2 - Koncepcja przeprowadzenia szkolenia - 60



3 - Posiadanie aktualnych certyfikatów jakości usług - 5
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Strony dopuszczają możliwość zmian dotyczących postanowień zawartej umowy w stosunku do
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, dotyczących uzasadnionych celem
projektu zmian terminów realizacji poszczególnych edycji szkoleniowych oraz miejsc realizacji
szkoleń, jak również doprecyzowania elementów Koncepcji realizacji szkolenia w sytuacji kiedy nie
będzie ona zawierała istotnych elementów z punktu widzenia celów szkolenia. W razie zaistnienia
istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym,
czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od
umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku
Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w
formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. Zmiany nie mogą naruszać
postanowień zawartych w art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.wup.gdansk.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wojewódzki
Urząd Pracy w Gdańsku, ul. Podwale Przedmiejskie 30, pok. 217.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
15.05.2014 godzina 10:00, miejsce: Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku, 80-824 Gdańsk, ul.
Podwale Przedmiejskie 30, pok. 217.
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: Źródłem finansowania Umowy jest budżet projektu Rozwój i
kwalifikacje program adaptacji zawodowej pracowników instytucji sektora oświaty z województwa
pomorskiego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,
Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w
regionie, Poddziałanie 8.1.2. Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie,

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków z Europejskiego Funduszu
Społecznego.
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 państwa członkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na
sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

Kierownik Zespołu
ds. Zamówień Publicznych
Barbara Piegat

