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Usługi społeczne i inne szczególne usługi – zamówienia publiczne

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy
ul. Tamka 1
Warszawa
00-349
Polska
E-mail: j.klimek@ohp.pl 
Faks:  +48 225784747
Kod NUTS: PL127
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.ohp.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.slaska-bip.ohp.pl/

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://www.slaska-bip.ohp.pl/?id=396
Więcej informacji można uzyskać pod następującym adresem:
Śląska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy
Pl. Grunwaldzki 8-10
Katowice
40-950
Polska
Osoba do kontaktów: Piotr Osysek
Tel.:  +48 322090863
E-mail: p.osysek@ohp.pl 
Faks:  +48 322581931
Kod NUTS: PL22
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.ohp.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.slaska-bip.ohp.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Śląska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy
pl. Grunwaldzki 8-10
Katowice
40-950
Polska
Osoba do kontaktów: Piotr Osysek
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Tel.:  +48 322090863
E-mail: p.osysek@ohp.pl 
Faks:  +48 322581931
Kod NUTS: PL22A
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.ohp.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.slaska-bip.ohp.pl/

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Jednostka budżetowa podległa MRPiPS

I.5) Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B wraz z egzaminami dla 42 osób, w ramach
projektu „Akcja Aktywizacja - EFS” w województwie śląskim
Numer referencyjny: 12/AA/ŚląskaWK/PJ/2016

II.1.2) Główny kod CPV
80411200

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest organizowanie i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B wraz z
egzaminami dla 42 osób, w ramach projektu „Akcja Aktywizacja-EFS” w województwie śląskim. Projekt jest
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 86 082.36 PLN

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Organizacja i przeprowadzenie kursu prawa jazdy dla uczestników projektu wdrażanego przez 12-3 HP Tychy,
12-17 HP Jaworzno w mieście Katowice
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
80411200

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Katowice

II.2.4) Opis zamówienia:
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Organizacja i przeprowadzenie kursu prawa jazdy dla 8 uczestników projektu wdrażanego 12-3 HP Tychy,
12-17 HP Jaworzno w mieście Katowice. Celem kursu jest przygotowanie osób starających się o prawo jazdy
kategorii B do kierowania odpowiednimi dla tej kategorii pojazdami w sposób niezagrażający bezpieczeństwu i
porządkowi ruchu, poprzez nabycie umiejętności teoretycznych (przepisy ruchu drogowego, zasady udzielania
pierwszej pomocy itp.) oraz praktycznych (praktyczna nauka jazdy) niezbędnych do zdania egzaminu
państwowego i uzyskania prawa jazdy kat. B.

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 16 396.64 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej
Koniec: 31/05/2017

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POWR.01.03.01-00-0002/16

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Organizacja i przeprowadzenie kursu prawa jazdy dla uczestników projektu wdrażanego przez 12-9 HP Gliwice,
12-15 HP Pyskowice w mieście Gliwice
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
80411200

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL229
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gliwice

II.2.4) Opis zamówienia:
Organizacja i przeprowadzenie kursu prawa jazdy dla 8 uczestników projektu wdrażanego przez 12-9 HP
Gliwice, 12-15 HP Pyskowice w mieście Gliwice . Celem kursu jest przygotowanie osób starających się o
prawo jazdy kategorii B do kierowania odpowiednimi dla tej kategorii pojazdami w sposób niezagrażający
bezpieczeństwu i porządkowi ruchu, poprzez nabycie umiejętności teoretycznych (przepisy ruchu drogowego,
zasady udzielania pierwszej pomocy itp.) oraz praktycznych (praktyczna nauka jazdy) niezbędnych do zdania
egzaminu państwowego i uzyskania prawa jazdy kat. B.

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 16 396.64 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej
Koniec: 31/05/2017

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POWR.01.03.01-00-0002/16

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
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Organizacja i przeprowadzenie kursu prawa jazdy dla uczestników projektu wdrażanego przez 12-21 HP w
Bielsku Białej, 12-25 HP w Żywcu, 12-27 HP w Skoczowie w mieście Bielsko-Biała
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
80411200

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL225
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Bielsko Biała

II.2.4) Opis zamówienia:
Organizacja i przeprowadzenie kursu prawa jazdy dla 8 uczestników projektu wdrażanego przez 12-21 HP
w Bielsku Białej, 12-25 HP w Żywcu, 12-27 HP w Skoczowie w mieście Bielsko Biała. Celem kursu jest
przygotowanie osób starających się o prawo jazdy kategorii B do kierowania odpowiednimi dla tej kategorii
pojazdami w sposób niezagrażający bezpieczeństwu i porządkowi ruchu, poprzez nabycie umiejętności
teoretycznych (przepisy ruchu drogowego, zasady udzielania pierwszej pomocy itp.) oraz praktycznych
(praktyczna nauka jazdy) niezbędnych do zdania egzaminu państwowego i uzyskania prawa jazdy kat. B.

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 16 396.64 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej
Koniec: 31/05/2017

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POWR.01.03.01-00-0002/16

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Organizacja i przeprowadzenie kursu prawa jazdy dla uczestników projektu wdrażanego przez 12-20 HP w
Rybniku w mieście Rybnik
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
80411200

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL227
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Rybnik

II.2.4) Opis zamówienia:
Organizacja i przeprowadzenie kursu prawa jazdy dla 6 uczestników projektu wdrażanego przez 12-20 HP w
Rybnik w mieście Rybnik. Celem kursu jest przygotowanie osób starających się o prawo jazdy kategorii B do
kierowania odpowiednimi dla tej kategorii pojazdami w sposób niezagrażający bezpieczeństwu i porządkowi
ruchu, poprzez nabycie umiejętności teoretycznych (przepisy ruchu drogowego, zasady udzielania pierwszej
pomocy itp.) oraz praktycznych (praktyczna nauka jazdy) niezbędnych do zdania egzaminu państwowego i
uzyskania prawa jazdy kat. B.

II.2.6) Szacunkowa wartość
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Wartość bez VAT: 12 297.48 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej
Koniec: 31/05/2017

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POWR.01.03.01-00-0002/16

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Organizacja i przeprowadzenie kursu prawa jazdy dla uczestników projektu wdrażanego przez 12-35 HP w
Sosnowcu, OSIW w Dąbrowie Górniczej w mieście Dąbrowa Górnicza
Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
80411200

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22B
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dąbrowa Górnicza

II.2.4) Opis zamówienia:
Organizacja i przeprowadzenie kursu prawa jazdy dla 6 uczestników projektu wdrażanego przez 12-35 HP w
Sosnowcu, OSIW w Dąbrowie Górniczej w mieście Dąbrowa Górnicza. Celem kursu jest przygotowanie osób
starających się o prawo jazdy kategorii B do kierowania odpowiednimi dla tej kategorii pojazdami w sposób
niezagrażający bezpieczeństwu i porządkowi ruchu, poprzez nabycie umiejętności teoretycznych (przepisy
ruchu drogowego, zasady udzielania pierwszej pomocy itp.) oraz praktycznych (praktyczna nauka jazdy)
niezbędnych do zdania egzaminu państwowego i uzyskania prawa jazdy kat. B.

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 12 297.48 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej
Koniec: 31/05/2017

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POWR.01.03.01-00-0002/16

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Organizacja i przeprowadzenie kursu prawa jazdy dla uczestników projektu wdrażanego przez 12-29 ŚHP
Częstochowa, 12-32 HP Myszków w mieście Częstochowa
Część nr: 6

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
80411200

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22B
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Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Częstochowa

II.2.4) Opis zamówienia:
Organizacja i przeprowadzenie kursu prawa jazdy dla 6 uczestników projektu wdrażanego przez przez 12-29
ŚHP Częstochowa, 12-32 HP Myszków w mieście Częstochowa. Celem kursu jest przygotowanie osób
starających się o prawo jazdy kategorii B do kierowania odpowiednimi dla tej kategorii pojazdami w sposób
niezagrażający bezpieczeństwu i porządkowi ruchu, poprzez nabycie umiejętności teoretycznych (przepisy
ruchu drogowego, zasady udzielania pierwszej pomocy itp.) oraz praktycznych (praktyczna nauka jazdy)
niezbędnych do zdania egzaminu państwowego i uzyskania prawa jazdy kat. B.

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 12 297.48 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej
Koniec: 31/05/2017

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POWR.01.03.01-00-0002/16

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.4) Obiektywne zasady i kryteria udziału
Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy posiadają wpis do rejestru przedsiębiorców
prowadzących ośrodek szkolenia kierowców, zgodnie z art 28 ustawy o kierujących pojazdami z 5 stycznia
2011r
Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty Cena 60% Zdawalność 40%
Informacje na temat podstaw do wykluczenia wykonawców oraz informacje dotyczące dokumentów jakie należy
złożyć w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia
zostaną zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2) Warunki realizacji umowy:

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Forma procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej

IV.1.10) Określenie krajowych przepisów mających zastosowanie do procedury:

IV.1.11) Podstawowe cechy postępowania o udzielenie:

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
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IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału / Termin wyrażenia zainteresowania
udziałem
Data: 13/02/2017
Czas lokalny: 10:00

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24/01/2017


