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Usługi społeczne i inne szczególne usługi – zamówienia publiczne

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy
Tamka 1
Warszawa
00-349
Polska
Osoba do kontaktów: Piotr Osysek
Tel.:  +48 322090863
E-mail: p.osysek@ohp.pl 
Kod NUTS: PL91
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.ohp.pl
Adres profilu nabywcy: www.ohp.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://www.slaska-bip.ohp.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/_https://epuap.gov.pl/wps/myportal
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne.
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://miniportal.uzp.gov.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 kursów zawodowych dla uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia
II- EFS” w województwie śląskim
Numer referencyjny: ŚWK.ZL.271.1.2019.OSDZ.II.KZ

II.1.2) Główny kod CPV

mailto:p.osysek@ohp.pl
http://www.ohp.pl
www.ohp.pl
http://www.slaska-bip.ohp.pl/
https://miniportal.uzp.gov.pl/_https://epuap.gov.pl/wps/myportal
https://miniportal.uzp.gov.pl/
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80530000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest: organizacja i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu
„Od szkolenia do zatrudnienia II - EFS”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego z podziałem na 19 części. Zamówienie jest częścią większego
zamówienia związanego z realizacją projektu Od Szkolenia do zatrudnienia II w całym kraju. Zamówienie jest
prowadzone na podstawie pełnomocnictwa nr KG.BPEW.012.1.18.2018 z 21.02.2018r.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

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 zawodowego Kosmetyczka/wizażystka z modułem stylizacji paznokci w
mieście Katowice
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
80530000

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

II.2.4) Opis zamówienia:
Organizacja i przeprowadzenie kursu zawodowego Kosmetyczka/wizażystka z modułem stylizacji paznokci
w mieście Katowice dla 10 osób. Kurs zawodowy podnoszące kwalifikacje w ilości godzin 150 na osobę
przeznaczonych na naukę w danym kursie (zawodzie), przy zastrzeżeniu, że w przypadku minimum
programowego - umożliwiającego przystąpienie do zawodowego egzaminu zewnętrznego - wynoszącego
powyżej 150 h szkolenia w określonym zawodzie Wykonawca przeprowadzi większą liczbę godzin niż 150
na osobę, zgodnie z wymaganiami w minimum programowym. Dokładny podział godzinowy w ramach 150
godzin ustala jednak Wykonawca, bazując na swojej wiedzy doświadczeniu w taki sposób, żeby najskuteczniej
wykorzystać określony wymiar czasowy.

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej
Okres w dniach: 30

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
POWR.01.03.01-00-00001/17

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wadium dla tej części postępowania wynosi 300 zł

II.2) Opis
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II.2.1) Nazwa:
Organizacja i przeprowadzenie kursu zawodowego Kosmetyczka/wizażystka z modułem stylizacji paznokci w
mieście Sosnowiec
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
80530000

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

II.2.4) Opis zamówienia:
Organizacja i przeprowadzenie kursu zawodowego Kosmetyczka/wizażystka z modułem stylizacji paznokci
w mieście Sosnowiec dla 14 osób. Kurs zawodowy podnoszące kwalifikacje w ilości godzin 150 na osobę
przeznaczonych na naukę w danym kursie (zawodzie), przy zastrzeżeniu, że w przypadku minimum
programowego - umożliwiającego przystąpienie do zawodowego egzaminu zewnętrznego - wynoszącego
powyżej 150 h szkolenia w określonym zawodzie Wykonawca przeprowadzi większą liczbę godzin niż 150
na osobę, zgodnie z wymaganiami w minimum programowym. Dokładny podział godzinowy w ramach 150
godzin ustala jednak Wykonawca, bazując na swojej wiedzy doświadczeniu w taki sposób, żeby najskuteczniej
wykorzystać określony wymiar czasowy.

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej
Okres w dniach: 30

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
POWR.01.03.01-00-00001/17

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wadium dla tej części postępowania wynosi 300 zł

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Organizacja i przeprowadzenie kursu zawodowego Kosmetyczka/wizażystka z modułem stylizacji paznokci w
mieście Rybnik
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
80530000

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

II.2.4) Opis zamówienia:
Organizacja i przeprowadzenie kursu zawodowego Kosmetyczka/wizażystka z modułem stylizacji paznokci
w mieście Rybnik dla 11 osób. Kurs zawodowy podnoszące kwalifikacje w ilości godzin 150 na osobę
przeznaczonych na naukę w danym kursie (zawodzie), przy zastrzeżeniu, że w przypadku minimum
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programowego - umożliwiającego przystąpienie do zawodowego egzaminu zewnętrznego - wynoszącego
powyżej 150 h szkolenia w określonym zawodzie Wykonawca przeprowadzi większą liczbę godzin niż 150
na osobę, zgodnie z wymaganiami w minimum programowym. Dokładny podział godzinowy w ramach 150
godzin ustala jednak Wykonawca, bazując na swojej wiedzy doświadczeniu w taki sposób, żeby najskuteczniej
wykorzystać określony wymiar czasowy.

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej
Okres w dniach: 30

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
POWR.01.03.01-00-00001/17

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wadium dla tej części postępowania wynosi 300 zł

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Organizacja i przeprowadzenie kursu zawodowego Magazynier/sprzedawca z obsługą kas fiskalnych i obsługą
wózka widłowego w mieście Katowice
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
80530000

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

II.2.4) Opis zamówienia:
Organizacja i przeprowadzenie kursu zawodowego Magazynier/sprzedawca z obsługą kas fiskalnych i obsługą
wózka widłowego w mieście Katowice dla 10 osób. Kurs zawodowy podnoszące kwalifikacje w ilości godzin 150
na osobę przeznaczonych na naukę w danym kursie (zawodzie), przy zastrzeżeniu, że w przypadku minimum
programowego - umożliwiającego przystąpienie do zawodowego egzaminu zewnętrznego - wynoszącego
powyżej 150 h szkolenia w określonym zawodzie Wykonawca przeprowadzi większą liczbę godzin niż 150
na osobę, zgodnie z wymaganiami w minimum programowym. Dokładny podział godzinowy w ramach 150
godzin ustala jednak Wykonawca, bazując na swojej wiedzy doświadczeniu w taki sposób, żeby najskuteczniej
wykorzystać określony wymiar czasowy.

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej
Okres w dniach: 30

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
POWR.01.03.01-00-00001/17

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wadium dla tej części postępowania wynosi 300 zł
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II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Organizacja i przeprowadzenie kursu zawodowego Magazynier/sprzedawca z obsługą kas fiskalnych i obsługą
wózka widłowego w mieście Żory
Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
80530000

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

II.2.4) Opis zamówienia:
Organizacja i przeprowadzenie kursu zawodowego Magazynier/sprzedawca z obsługą kas fiskalnych i obsługą
wózka widłowego w mieście Żory dla 3 osób. Kurs zawodowy podnoszące kwalifikacje w ilości godzin 150 na
osobę przeznaczonych na naukę w danym kursie (zawodzie), przy zastrzeżeniu, że w przypadku minimum
programowego - umożliwiającego przystąpienie do zawodowego egzaminu zewnętrznego - wynoszącego
powyżej 150 h szkolenia w określonym zawodzie Wykonawca przeprowadzi większą liczbę godzin niż 150
na osobę, zgodnie z wymaganiami w minimum programowym. Dokładny podział godzinowy w ramach 150
godzin ustala jednak Wykonawca, bazując na swojej wiedzy doświadczeniu w taki sposób, żeby najskuteczniej
wykorzystać określony wymiar czasowy.

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej
Okres w dniach: 30

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
POWR.01.03.01-00-00001/17

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wadium dla tej części postępowania wynosi 300 zł

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Organizacja i przeprowadzenie kursu zawodowego Magazynier/sprzedawca z obsługą kas fiskalnych i obsługą
wózka widłowego w mieście Bielsko-Biała
Część nr: 6

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
80530000

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 zawodowego Magazynier/sprzedawca z obsługą kas fiskalnych i
obsługą wózka widłowego w mieście Bielsko-Biała dla 5 osób. Kurs zawodowy podnoszące kwalifikacje w
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ilości godzin 150 na osobę przeznaczonych na naukę w danym kursie (zawodzie), przy zastrzeżeniu, że w
przypadku minimum programowego - umożliwiającego przystąpienie do zawodowego egzaminu zewnętrznego
- wynoszącego powyżej 150 h szkolenia w określonym zawodzie Wykonawca przeprowadzi większą liczbę
godzin niż 150 na osobę, zgodnie z wymaganiami w minimum programowym. Dokładny podział godzinowy w
ramach 150 godzin ustala jednak Wykonawca, bazując na swojej wiedzy doświadczeniu w taki sposób, żeby
najskuteczniej wykorzystać określony wymiar czasowy.

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej
Okres w dniach: 30

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
POWR.01.03.01-00-00001/17

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wadium dla tej części postępowania wynosi 300 zł

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Organizacja i przeprowadzenie kursu zawodowego Magazynier/sprzedawca z obsługą kas fiskalnych i obsługą
wózka widłowego w mieście Częstochowa
Część nr: 7

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
80530000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL224
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Częstochowa

II.2.4) Opis zamówienia:
Organizacja i przeprowadzenie kursu zawodowego Magazynier/sprzedawca z obsługą kas fiskalnych i
obsługą wózka widłowego w mieście Częstochowa dla 20 osób. Kurs zawodowy podnoszące kwalifikacje w
ilości godzin 150 na osobę przeznaczonych na naukę w danym kursie (zawodzie), przy zastrzeżeniu, że w
przypadku minimum programowego - umożliwiającego przystąpienie do zawodowego egzaminu zewnętrznego
- wynoszącego powyżej 150 h szkolenia w określonym zawodzie Wykonawca przeprowadzi większą liczbę
godzin niż 150 na osobę, zgodnie z wymaganiami w minimum programowym. Dokładny podział godzinowy w
ramach 150 godzin ustala jednak Wykonawca, bazując na swojej wiedzy doświadczeniu w taki sposób, żeby
najskuteczniej wykorzystać określony wymiar czasowy.

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej
Okres w dniach: 30

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
POWR.01.03.01-00-00001/17

II.2.14) Informacje dodatkowe
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Wadium dla tej części postępowania wynosi 300 zł

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Organizacja i przeprowadzenie kursu zawodowego Spawacz MAG w mieście Katowice
Część nr: 8

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
80530000

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

II.2.4) Opis zamówienia:
Organizacja i przeprowadzenie kursu zawodowego Spawacz MAG w mieście Katowice dla 5 osób. Kurs
zawodowy podnoszące kwalifikacje w ilości godzin 150 na osobę przeznaczonych na naukę w danym kursie
(zawodzie), przy zastrzeżeniu, że w przypadku minimum programowego - umożliwiającego przystąpienie
do zawodowego egzaminu zewnętrznego - wynoszącego powyżej 150 h szkolenia w określonym zawodzie
Wykonawca przeprowadzi większą liczbę godzin niż 150 na osobę, zgodnie z wymaganiami w minimum
programowym. Dokładny podział godzinowy w ramach 150 godzin ustala jednak Wykonawca, bazując na swojej
wiedzy doświadczeniu w taki sposób, żeby najskuteczniej wykorzystać określony wymiar czasowy.

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej
Okres w dniach: 30

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
POWR.01.03.01-00-00001/17

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wadium dla tej części postępowania wynosi 300 zł

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Organizacja i przeprowadzenie kursu zawodowego Spawacz MAG w mieście Dąbrowa Górnicza
Część nr: 9

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
80530000

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 zawodowego Spawacz MAG w mieście Dąbrowa Górnicza dla 5 osób.
Kurs zawodowy podnoszące kwalifikacje w ilości godzin 150 na osobę przeznaczonych na naukę w danym
kursie (zawodzie), przy zastrzeżeniu, że w przypadku minimum programowego - umożliwiającego przystąpienie
do zawodowego egzaminu zewnętrznego - wynoszącego powyżej 150 h szkolenia w określonym zawodzie
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Wykonawca przeprowadzi większą liczbę godzin niż 150 na osobę, zgodnie z wymaganiami w minimum
programowym. Dokładny podział godzinowy w ramach 150 godzin ustala jednak Wykonawca, bazując na swojej
wiedzy doświadczeniu w taki sposób, żeby najskuteczniej wykorzystać określony wymiar czasowy.

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej
Okres w dniach: 30

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
POWR.01.03.01-00-00001/17

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wadium dla tej części postępowania wynosi 300 zł

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Organizacja i przeprowadzenie kursu zawodowego Spawacz MAG w mieście Bielsko-Biała
Część nr: 10

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
80530000

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 zawodowego Spawacz MAG w mieście Bielsko-Biała dla 4 osób. Kurs
zawodowy podnoszące kwalifikacje w ilości godzin 150 na osobę przeznaczonych na naukę w danym kursie
(zawodzie), przy zastrzeżeniu, że w przypadku minimum programowego - umożliwiającego przystąpienie
do zawodowego egzaminu zewnętrznego - wynoszącego powyżej 150 h szkolenia w określonym zawodzie
Wykonawca przeprowadzi większą liczbę godzin niż 150 na osobę, zgodnie z wymaganiami w minimum
programowym. Dokładny podział godzinowy w ramach 150 godzin ustala jednak Wykonawca, bazując na swojej
wiedzy doświadczeniu w taki sposób, żeby najskuteczniej wykorzystać określony wymiar czasowy.

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej
Okres w dniach: 30

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
POWR.01.03.01-00-00001/17

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wadium dla tej części postępowania wynosi 300 zł

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Organizacja i przeprowadzenie kursu zawodowego Spawacz MAG w mieście Częstochowa
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Część nr: 11

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
80530000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL224
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Częstochowa

II.2.4) Opis zamówienia:
Organizacja i przeprowadzenie kursu zawodowego Spawacz MAG w mieście Częstochowa dla 6 osób. Kurs
zawodowy podnoszące kwalifikacje w ilości godzin 150 na osobę przeznaczonych na naukę w danym kursie
(zawodzie), przy zastrzeżeniu, że w przypadku minimum programowego - umożliwiającego przystąpienie
do zawodowego egzaminu zewnętrznego - wynoszącego powyżej 150 h szkolenia w określonym zawodzie
Wykonawca przeprowadzi większą liczbę godzin niż 150 na osobę, zgodnie z wymaganiami w minimum
programowym. Dokładny podział godzinowy w ramach 150 godzin ustala jednak Wykonawca, bazując na swojej
wiedzy doświadczeniu w taki sposób, żeby najskuteczniej wykorzystać określony wymiar czasowy.

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej
Okres w dniach: 30

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
POWR.01.03.01-00-00001/17

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wadium dla tej części postępowania wynosi 300 zł

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Organizacja i przeprowadzenie kursu zawodowego Programista JAVASCRIPT z node.js w mieście Katowice
Część nr: 12

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
80530000

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

II.2.4) Opis zamówienia:
Organizacja i przeprowadzenie kursu zawodowego Programista JAVASCRIPT z node.js w mieście Katowice
dla 5 osób. Kurs zawodowy podnoszące kwalifikacje w ilości godzin 150 na osobę przeznaczonych na naukę
w danym kursie (zawodzie), przy zastrzeżeniu, że w przypadku minimum programowego - umożliwiającego
przystąpienie do zawodowego egzaminu zewnętrznego - wynoszącego powyżej 150 h szkolenia w określonym
zawodzie Wykonawca przeprowadzi większą liczbę godzin niż 150 na osobę, zgodnie z wymaganiami w
minimum programowym. Dokładny podział godzinowy w ramach 150 godzin ustala jednak Wykonawca, bazując
na swojej wiedzy doświadczeniu w taki sposób, żeby najskuteczniej wykorzystać określony wymiar czasowy.

II.2.6) Szacunkowa wartość
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II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej
Okres w dniach: 30

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
POWR.01.03.01-00-00001/17

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wadium dla tej części postępowania wynosi 300 zł

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Organizacja i przeprowadzenie kursu zawodowego Pracownik biurowy - specjalista kadrowo-płacowy w mieście
Katowice
Część nr: 13

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
80530000

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

II.2.4) Opis zamówienia:
Organizacja i przeprowadzenie kursu zawodowego Pracownik biurowy - specjalista kadrowo-płacowy w mieście
Katowice dla 2 osób. Kurs zawodowy podnoszące kwalifikacje w ilości godzin 150 na osobę przeznaczonych
na naukę w danym kursie (zawodzie), przy zastrzeżeniu, że w przypadku minimum programowego -
umożliwiającego przystąpienie do zawodowego egzaminu zewnętrznego - wynoszącego powyżej 150 h
szkolenia w określonym zawodzie Wykonawca przeprowadzi większą liczbę godzin niż 150 na osobę, zgodnie
z wymaganiami w minimum programowym. Dokładny podział godzinowy w ramach 150 godzin ustala jednak
Wykonawca, bazując na swojej wiedzy doświadczeniu w taki sposób, żeby najskuteczniej wykorzystać
określony wymiar czasowy.

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej
Okres w dniach: 30

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
POWR.01.03.01-00-00001/17

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wadium dla tej części postępowania wynosi 300 zł

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Organizacja i przeprowadzenie kursu zawodowego Pracownik biurowy - kadry i płace w mieście Rybnik
Część nr: 14

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
80530000
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II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL227
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Rybnik

II.2.4) Opis zamówienia:
Organizacja i przeprowadzenie kursu zawodowego Pracownik biurowy - kadry i płace w mieście Rybnik dla
2 osób. Kurs zawodowy podnoszące kwalifikacje w ilości godzin 150 na osobę przeznaczonych na naukę
w danym kursie (zawodzie), przy zastrzeżeniu, że w przypadku minimum programowego - umożliwiającego
przystąpienie do zawodowego egzaminu zewnętrznego - wynoszącego powyżej 150 h szkolenia w określonym
zawodzie Wykonawca przeprowadzi większą liczbę godzin niż 150 na osobę, zgodnie z wymaganiami w
minimum programowym. Dokładny podział godzinowy w ramach 150 godzin ustala jednak Wykonawca, bazując
na swojej wiedzy doświadczeniu w taki sposób, żeby najskuteczniej wykorzystać określony wymiar czasowy.

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej
Okres w dniach: 30

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
POWR.01.03.01-00-00001/17

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wadium dla tej części postępowania wynosi 300 zł

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Organizacja i przeprowadzenie kursu zawodowego Pracownik biurowy w mieście Bielsko-Biała
Część nr: 15

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
80530000

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

II.2.4) Opis zamówienia:
Organizacja i przeprowadzenie kursu zawodowego Pracownik biurowy w mieście Bielsko-Biała dla 6 osób.
Kurs zawodowy podnoszące kwalifikacje w ilości godzin 150 na osobę przeznaczonych na naukę w danym
kursie (zawodzie), przy zastrzeżeniu, że w przypadku minimum programowego - umożliwiającego przystąpienie
do zawodowego egzaminu zewnętrznego - wynoszącego powyżej 150 h szkolenia w określonym zawodzie
Wykonawca przeprowadzi większą liczbę godzin niż 150 na osobę, zgodnie z wymaganiami w minimum
programowym. Dokładny podział godzinowy w ramach 150 godzin ustala jednak Wykonawca, bazując na swojej
wiedzy doświadczeniu w taki sposób, żeby najskuteczniej wykorzystać określony wymiar czasowy.

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej
Okres w dniach: 30

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
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Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
POWR.01.03.01-00-00001/17

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wadium dla tej części postępowania wynosi 300 zł

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Organizacja i przeprowadzenie kursu zawodowego Asystent ds. księgowości w mieście Częstochowa
Część nr: 16

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
80530000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL224
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Częstochowa

II.2.4) Opis zamówienia:
Organizacja i przeprowadzenie kursu zawodowego Asystent ds. księgowości w mieście Częstochowa dla 4
osób. Kurs zawodowy podnoszące kwalifikacje w ilości godzin 150 na osobę przeznaczonych na naukę w
danym kursie (zawodzie), przy zastrzeżeniu, że w przypadku minimum programowego - umożliwiającego
przystąpienie do zawodowego egzaminu zewnętrznego - wynoszącego powyżej 150 h szkolenia w określonym
zawodzie Wykonawca przeprowadzi większą liczbę godzin niż 150 na osobę, zgodnie z wymaganiami w
minimum programowym. Dokładny podział godzinowy w ramach 150 godzin ustala jednak Wykonawca, bazując
na swojej wiedzy doświadczeniu w taki sposób, żeby najskuteczniej wykorzystać określony wymiar czasowy.

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej
Okres w dniach: 30

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
POWR.01.03.01-00-00001/17

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wadium dla tej części postępowania wynosi 300 zł

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Organizacja i przeprowadzenie kursu zawodowego Kelner-barman w mieście Żory
Część nr: 17

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
80530000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL227
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Żory
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II.2.4) Opis zamówienia:
Organizacja i przeprowadzenie kursu zawodowego Kelner-barman w mieście Żory dla 2 osób. Kurs zawodowy
podnoszące kwalifikacje w ilości godzin 150 na osobę przeznaczonych na naukę w danym kursie (zawodzie),
przy zastrzeżeniu, że w przypadku minimum programowego - umożliwiającego przystąpienie do zawodowego
egzaminu zewnętrznego - wynoszącego powyżej 150 h szkolenia w określonym zawodzie Wykonawca
przeprowadzi większą liczbę godzin niż 150 na osobę, zgodnie z wymaganiami w minimum programowym.
Dokładny podział godzinowy w ramach 150 godzin ustala jednak Wykonawca, bazując na swojej wiedzy
doświadczeniu w taki sposób, żeby najskuteczniej wykorzystać określony wymiar czasowy.

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej
Okres w dniach: 30

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
POWR.01.03.01-00-00001/17

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wadium dla tej części postępowania wynosi 300 zł

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Organizacja i przeprowadzenie kursu zawodowego Kelner-barman w mieście Żywiec
Część nr: 18

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
80530000

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

II.2.4) Opis zamówienia:
Organizacja i przeprowadzenie kursu zawodowego Kelner-barman w mieście Żywiec dla 4 osób. Kurs
zawodowy podnoszące kwalifikacje w ilości godzin 150 na osobę przeznaczonych na naukę w danym kursie
(zawodzie), przy zastrzeżeniu, że w przypadku minimum programowego - umożliwiającego przystąpienie
do zawodowego egzaminu zewnętrznego - wynoszącego powyżej 150 h szkolenia w określonym zawodzie
Wykonawca przeprowadzi większą liczbę godzin niż 150 na osobę, zgodnie z wymaganiami w minimum
programowym. Dokładny podział godzinowy w ramach 150 godzin ustala jednak Wykonawca, bazując na swojej
wiedzy doświadczeniu w taki sposób, żeby najskuteczniej wykorzystać określony wymiar czasowy.

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej
Okres w dniach: 30

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
POWR.01.03.01-00-00001/17

II.2.14) Informacje dodatkowe
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Wadium dla tej części postępowania wynosi 300 zł

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Organizacja i przeprowadzenie kursu zawodowego Krawcowa w mieście Bielsko-Biała
Część nr: 19

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
80530000

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 zawodowego Krawcowa w mieście Bielsko-Biała dla 6 osób. Kurs
zawodowy podnoszące kwalifikacje w ilości godzin 150 na osobę przeznaczonych na naukę w danym kursie
(zawodzie), przy zastrzeżeniu, że w przypadku minimum programowego - umożliwiającego przystąpienie
do zawodowego egzaminu zewnętrznego - wynoszącego powyżej 150 h szkolenia w określonym zawodzie
Wykonawca przeprowadzi większą liczbę godzin niż 150 na osobę, zgodnie z wymaganiami w minimum
programowym. Dokładny podział godzinowy w ramach 150 godzin ustala jednak Wykonawca, bazując na swojej
wiedzy doświadczeniu w taki sposób, żeby najskuteczniej wykorzystać określony wymiar czasowy.

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej
Okres w dniach: 30

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
POWR.01.03.01-00-00001/17

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wadium dla tej części postępowania wynosi 300 zł

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 ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy:
Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej
działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Wykonawca spełni warunek, jeśli posiada aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych, prowadzonego
przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej.
Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty Cena 60% Doświadczenie 36% Posiadanie certyfikatu jakości 4%
Informacje na temat podstaw do wykluczenia wykonawców oraz informacje dotyczące dokumentów jakie należy
złożyć w celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia
zostaną zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia
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III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Warunki realizacji umowy zostaną zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w formie wzoru
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

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału / Termin wyrażenia zainteresowania
udziałem
Data: 11/06/2019
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
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

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
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://uzp.gov.pl
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Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24/05/2019

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl

