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Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.Ogłoszenie dotyczy: zamówienia 

publicznego.SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Śląska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Huf ów Pracy , Pl. 

Grunwaldzki 8-10, 40-950 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 09 08 63, faks 32 258 19 31. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Państwowa Jednost a Budżetowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIAII.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez 

zamawiającego: Organizacja i przeprowadzenie treningu umiejętności społecznych dla 

uczestników proj ktu Równi na rynku pracy. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakre u 

zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Świadczenie us� ugi przeprowadzenia warsztatów 

umiejętności społecznych prowadzonych p zez psychologa, dla uczestników projektu Równi 

na rynku prac , współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejsk ego 

Funduszu Społecznego w podziale na 2 częś Podział na czę� Część 1. Usługa 

przeprowadzenia warsztatów umiejętności społecz ych dla uczestników projektu Równi na 

rynku pracy realizowanego w następujących lokalizacjach podlegających Centrum Edukacji i 

Pr cy Młodzieży OHP w Bielsku-Biał : a. MCK Ujsoły, ul. Bystra 1 (1 gr. - 15 osó b. MCK 

Jeleśnia, ul. Plebańska 1 (1 gr. - 15 os� ) c. MCK Węgierska Górka z siedzibą w Cięcinie, ul. 

Św. Floriana 8 (1 r. - 15 osób Część 2. Usługa przeprowadzenia warsztatów umiejętności 

społecz ych dla uczestników projektu Równi na rynku pracy realizowanego w następującej 

lokalizacji podlegającej Centrum Edukacji i Pracy Młodz eży OHP w Częstochowi CEiPM 

Częstochowa, Al. Niepodległości 20/22 (1 gr. - 15 os b) Zakres zamówienia 10-15 tys. zł.II.1.6) 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.12.12.70-6. p>  

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, l czba części: 2.II.1.8) Czy dopuszcza 

się złożenie oferty wariantowej:< b> nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończeni : 15.12.2014. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesieni wadium 

III.2) ZALICZKI 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWAN A OCENY 

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW  

  III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności ub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiąze ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 



  Zamawiający nie określa szczegółowo ego warunku 

  III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

  O udzielenie niniejszego Zamówienia mog � ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie 

ostatnich trzech lat przed dn em składania ofert o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres 

prowadze ia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizowali co najmnie 1 usługę 

podobną do przedmiotu zamówienia polegającą na świa czeniu usług treningu umiejętności 

społecznych dla grup zorganizowany h w łącznej ilości co najmni : 45 godzin zajęć dla częś 1 

15 godzin zajęć dla częś 2 Wykonanie usługi powinno być potwierdzone dowodami 

stwierdzającymi, że została wykonana należycie np. referencjami.<>  

  III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

  Zamawiający nie określa szczegółowo ego warunku 

  III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

  Zamawiający nie określa szczegółowo ego warunku 

  III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

  Zamawiający nie określa szczegółowo ego warunku 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ � DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIA� U W 

POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 

USTAWY 

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków o których mowa w art. 22 

ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełni niu warunków udziału w postępowaniu należy 

przedłożyć:<>  

 wykaz wykonanych, a w przypadku świadcze � okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, głównych dostaw lub us �ug, w okresie ostatnich trzech lat przed 

upływem terminu składania ofe t albo wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu, a jeżeli o res prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 

wraz z podan em ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz 

któr ch dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów czy 

zostały wykonane lub są wykonywane należycie;  

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

należy przedłożyć: p>  

 oświadczenie o braku podstaw d wykluczenia; 

 aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 

działalności gospodarczej, jeż li odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 

ewidencji, w ce u wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 

pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem ter inu 

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udziel nie 

zamówienia albo składania ofert;  

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej sa ej grupy kapitałowej 



 lista podmiotów należących do tej sa ej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 

dnia 16 lutego 2007 r. o ochroni konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, 

że nie należy do gr py kapitałowej; 

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: najniższa cena. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostęp a specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia: http://www.slaska-bip.ohp.pl/ 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem Śląska 

Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców P y 40-950 Katowice, pl. Grunwaldzki 

8-10. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udział w postępowaniu lub 

ofert: 24.10.2014 godzina 10:00, miejsce: Ślą ka Wojewódzka Komenda 

Ochotniczych Hufców Pra 40-950 Katowice, pl. Grunwaldzki 8-10 sala 330. 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 ( d ostatecznego terminu 

składania ofert). 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowani projektu/programu ze 

środków Unii Europejskiej: Projekt Równi na ry ku pracy wdrażany w ramach 

Priorytetu 1, Działania 1.3, Poddziałania 1. .3 Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój. 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udziele ie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 

niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielo ej przez państwa 

członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Hand u (EFTA), które miały 

być przeznaczone na sfinansowanie całości lub c ęści zamówienia: tak<>  

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OF RT CZĘŚCIOWYCHCZĘŚĆ Nr: 1 

NAZWA: Usługa przeprowadzenia warszt tów umiejętności społecznych dla 

uczestników projektu Równi na rynku pracy realizowanego w lokalizacjach 

podlegających Centrum Edukacji i Prac Młodzieży OHP w Bielsku-Białej:.<>  

o 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości l b zakresu zamówienia: Usługa 

przeprowadzenia warsztatów umiejętn ści społecznych dla uczestników 

projektu Równi na rynku pracy realizowa ego w następujących lokalizacjach 

podlegających Centrum Edukacji i Pr cy Młodzieży OHP w Bielsku-Biał : a. MCK 

Ujsoły, ul. Bystra 1 (1 gr. - 15 osó b. MCK Jeleśnia, ul. Plebańska 1 (1 gr. - 15 

os� ) c. MCK Węgierska Górka z siedzibą w Cięcinie, ul. Św. Floriana 8 (1 r. - 15 

osób Zakres części zamówienia 8-10 tys. zł. 

<i>  

o 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.12.12.70-6. 



<i>  

o 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie 15.12.2014. 

o 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena  

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Usługa przeprowadzenia warszt tów umiejętności 

społecznych dla uczestników projektu Równi na rynku pracy realizowanego w 

lokalizacji podlegającej Centrum Edukacji i Prac Młodzieży OHP w Częstochowie:.<>  

o 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości l b zakresu zamówienia: Usługa 

przeprowadzenia warsztatów umiejętn ści społecznych dla uczestników 

projektu Równi na rynku pracy realizowa ego w następującej lokalizacji 

podlegającej Centrum Edukacji i Pr cy Młodzieży OHP w Częstochow : CEiPM 

Częstochowa, Al. Niepodległości 20/22 (1 gr. - 15 os ) Zakres części zamówienia 

2500-3500 zł. 

<i>  

o 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.12.12.70-6. 

<i>  

o 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie 15.12.2014. 

o 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena 

 


