Katowice: Organizacja i przeprowadzenie kursów zawodowych w ramach utrzymania
rezultatów projektu OHP jako realizator usług rynku pracy
Numer ogłoszenia: 68864 - 2015; data zamieszczenia: 27.03.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Śląska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy , Pl.
Grunwaldzki 8-10, 40-950 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 209 08 63, faks 32 258 19 31.


Adres strony internetowej zamawiającego: www.slaska.ohp.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Państwowa Jednostka Budżetowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Organizacja i przeprowadzenie
kursów zawodowych w ramach utrzymania rezultatów projektu OHP jako realizator usług
rynku pracy.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem
zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie kursów zawodowych podnoszących
kwalifikacje w ramach utrzymania rezultatów projektu OHP jako realizator usług rynku pracy
Ilość uczestników: nie więcej niż 120 osób, Kursy będą prowadzone dla 3 Ośrodków
Szkolenia Zawodowego w województwie śląskim Kursy dla Ośrodka Szkolenia Zawodowego
w Wodzisławiu Śląskim 1. Obsługa wózków jezdniowych z bezpieczną wymianą butli
gazowej (10 osób, 67 godzin) 2. Magazynier - sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i
fakturowaniem komputerowym (10 osób, 65 godzin) 3. Pracownik administracyjno finansowy (10 osób, 150 godzin) 4. Kelner - barman z obsługą kasy fiskalnej (10 osób, 140
godzin) Kursy dla Ośrodka Szkolenia Zawodowego w Cieszynie 1. Spawacz MAG (10 osób,
150 godzin) 2. Kelner/barman (10 osób, 140 godzin) 3. Sprzedawca-magazynier z obsługą
wózka jezdniowego i wymianą butli LPG (10 osób, 100 godzin) 4. Pracownik biurowy z
obsługą programu kadrowo-płacowego (10 osób, 100 godzin) Kursy dla Ośrodka Szkolenia
Zawodowego w Częstochowie. 1. Manicure/pedicure oraz przedłużanie i stylizacja paznokci
wraz z ABC własnej przedsiębiorczości (10 osób, 120 godzin) 2. Kelner-barman z obsługą
kasy fiskalnej i innych urządzeń wykorzystywanych przy sprzedaży (10 osób, 120 godzin) 3.
Spawacz TIG (10 osób, 138 godzin) 4. Obsługa wózka jezdniowego z wymianą butli
gazowych (10 osób, 51 godzin) Zakres zamówienia 140-230 tys. zł.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.
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:
19.06.2015.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
O udzielenie niniejszego Zamówienia w poszczególnych częściach mogą
ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed dniem
składania ofert o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizowali usługi podobne do
przedmiotu zamówienia, polegające na przeprowadzeniu kursów zawodowych
dla grup zorganizowanych. Wykonanie usług powinno być potwierdzone
dowodami stwierdzającymi, że zostały wykonane należycie. Tematykę,
wielkość oraz liczbę usług szkolenia zawodowego niezbędnych dla
potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy
i doświadczenia zamawiający określił następująco: Jeden kurs zawierający
moduł spawania metodą MAG lub TIG dla minimum 15 osób Jeden kurs
zawierający moduł obsługi wózka jezdniowego z wymianą butli dla minimum
20 osób Jeden kurs zawierający moduł kelner-barman dla minimum 20 osób
Jeden kurs zawierający moduł sprzedawcy dla minimum 8 osób Jeden kurs
zawierający moduł stylizacji paznokci dla minimum 8 osób Jeden kurs
zawierający moduł przygotowania do pracy biurowej dla minimum 15 osób
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
o



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

O udzielenie niniejszego Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy
dysponują osobami które posiadają minimum 3 letnie doświadczenie w
prowadzeniu szkoleń zawodowych o następującej tematyce Spawanie metodą
MAG lub TIG (minimum 2osoby) Obsługa wózka jezdniowego z wymianą
butli (minimum 2osoby) Kelner-Barman (minimum 2osoby) Sprzedawca
(minimum 1 osoba) Stylizacja paznokci (minimum 1 osoba) Przygotowania do
pracy biurowej (minimum 2osoby)

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:


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;

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;

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 - 85
2 - Doświadczenie wykonawcy - 10
3 - Posiadanie certyfikatu jakosci - 5

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: http://www.slaska-bip.ohp.pl/?id=396
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Śląska
Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Katowicach Pl. Grunwaldzki 8-10.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 08.04.2015 godzina 10:00, miejsce: Śląska Wojewódzka Komenda Ochotniczych
Hufców Pracy w Katowicach Pl. Grunwaldzki 8-10 pok 330.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania
ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie post

