Wisła: Świadczenie usługi polegającej na organizacji i przeprowadzeniu
cyklu szkoleń dla urzędników z Urzędu Miasta w Wiśle
(RGŚ/OR.3410-49/10)
Numer ogłoszenia: 291183 - 2010; data zamieszczenia: 18.10.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wisła , Plac Bogumiła Hoffa 3, 43-460 Wisła, woj. śląskie, tel. 033 855-24-25, faks
033 855-29-95.
Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.wisla.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 usługi polegającej na organizacji i
przeprowadzeniu cyklu szkoleń dla urzędników z Urzędu Miasta w Wiśle (RGŚ/OR.3410-49/10).
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Świadczenie usługi polegającej na
organizacji i przeprowadzeniu cyklu szkoleń dla urzędników z Urzędu Miasta w Wiśle.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.11.00.00-9.
II.1.6) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 29.07.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie Ŝąda wniesienia wadium
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
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 spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, naleŜy przedłoŜyć:
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 dla
wykonania zamówienia, a takŜe zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o
podstawie do dysponowania tymi osobami
oświadczenie, Ŝe osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane
uprawnienia, jeŜeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,
naleŜy przedłoŜyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie
wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych
oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzający, Ŝe:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. oświadczenie o znajomości zasad i procedur właściwych dla realizacji projektów współfinansowanych ze
środków UE - tylko Wykonawca, 2. oświadczenie woli osób (wykładowców) przewidzianych do prowadzenia
szkoleń z ramienia Wykonawcy potwierdzające, Ŝe posiadają one wyŜsze wykształcenie kierunkowe
(wykształcenie wyŜsze kierunkowe kadry dydaktycznej jest warunkiem udziału i tylko one jest punktowane) - 7 pkt,
3. oświadczenie woli Wykonawcy potwierdzające Jego doświadczenie w zakresie realizacji projektów
współfinansowanych ze środków UE podobnych rodzajowo do przedmiotu zamówienia, tj. organizacja szkoleń
(szkolenia ustawiczne) dla osób dorosłych, z tym Ŝe Zamawiający nie wymaga aby były to toŜsame tematycznie

szkolenia, a jedynie usługa szkoleniowa podpadająca pod kod CPV: 80110000-9; przed (ewentualnym)
podpisaniem umowy naleŜy przedłoŜyć Zamawiającemu dokumenty potwierdzające stan faktyczny ze stanem
prawnym - max 12 pkt, 4. oświadczenie woli Wykonawcy potwierdzające Jego doświadczenie w świadczeniu
usług szkoleniowych podobnych rodzajowo do przedmiotu zamówienia, tj. organizacja szkoleń (szkolenia
ustawiczne) dla osób dorosłych, z tym Ŝe Zamawiający nie wymaga aby były to toŜsame tematycznie szkolenia, a
jedynie usługa szkoleniowa podpadająca pod kod CPV: 80110000-9; przed (ewentualnym) podpisaniem umowy
naleŜy przedłoŜyć Zamawiającemu dokumenty potwierdzające stan faktyczny ze stanem prawnym - max 18 pkt, 5.
oświadczenie woli osób (wykładowców) przewidzianych do prowadzenia szkoleń z ramienia Wykonawcy
potwierdzające, Ŝe odbyły One przeszkolenie z zasad andragogiki w zakresie ustawicznego prowadzenia zajęć z
osobami dorosłymi, z zakresu przedmiotu zamówienia, uprawdopodobniające Ŝe Wykonawca daje rękojmię
naleŜytego wykonania zamówienia, (np. certyfikat, zaświadczenie od podmiotu przeprowadzającego
przeszkolenie, szkolenie, kurs lub równowaŜne zajęcia w tym zakresie, zwłaszcza podmioty realizujące projekty
europejskie, ze szczególnym uwzględnieniem EFS); przed (ewentualnym) podpisaniem umowy naleŜy przedłoŜyć
Zamawiającemu dokumenty potwierdzające stan faktyczny ze stanem prawnym - 7 pkt, 6. oświadczenie woli
Wykonawcy (równieŜ osób przewidzianych do prowadzenia szkoleń z ramienia Wykonawcy - wykładowcy, jeśli
osoby te dysponują potwierdzeniem odbycia tego typu przeszkolenia) potwierdzające, Ŝe odbył On (Oni)
przeszkolenie w zakresie równości szans - zasada równości szans kobiet i męŜczyzn (np. certyfikat,
zaświadczenie od podmiotu przeprowadzającego przeszkolenie, szkolenie, kurs lub równowaŜne zajęcia w tym
zakresie); przed (ewentualnym) podpisaniem umowy naleŜy przedłoŜyć Zamawiającemu dokumenty
potwierdzające stan faktyczny ze stanem prawnym - 6 pkt
III.7) Czy ogranicza się moŜliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których
ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
1 - Cena - 50
2 - Doświadczenie - 30
3 - Kwalifikacje - 20
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

http://www.um.wisla.pl/SIWZ/OR_szkolenia/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna uzyskać pod adresem: siedziba Zamawiającego, biuro
207.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.10.2010
godzina 10:00, miejsce: siedziba Zamawiającego, biuro podawcze.
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 pod nazwą *Przyjazny Urząd - kompetentni Urzędnicy w Wiśle* jest współfinansowany
przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Usługa stanowiąca przedmiot
zamówienia jest usługą niepriorytetową - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010r. w
sprawie wykazu usług o charakterze priorytetowym i niepriorytetowym. Zgodnie z art. 5 ustawy Prawo zamówień
publicznych ustawa wyłącza stosowanie w postępowaniach o udzielenie zamówienia, gdzie przedmiotem
zamówienia są usługi tego typu, przepisów ustawy dotyczących m. in. terminów składania ofert, obowiązku
Ŝądania dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz zakazu ustalania
kryteriów oceny ofert na podstawie właściwości Wykonawcy. Ponadto Zamawiający w jednym zamówieniu ujął
podobne rodzajowo usługi nie chcąc dzielić zamówienia w sposób który mógłby godzić w literę ustawy z art. 32
ust 2.
IV.4.17) Czy przewiduje się uniewaŜnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi
środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

