
Dz.U./S S189
01/10/2019
460712-2019-PL

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1 / 4

01/10/2019 S189
https://ted.europa.eu/
TED

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

1 / 4

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:460712-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi szkół nauki jazdy
2019/S 189-460712

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
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II.1.1) Nazwa:
Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów prawa jazdy (3)w ramach modułu ogólnorozwojowego dla
uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia II- EFS” w województwie śląskim
Numer referencyjny: ŚWK.DZP.271.7.2019.OSDZ.II.KMO

II.1.2) Główny kod CPV
80411200

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest Organizacja i Przeprowadzenie kursów prawa jazdy w ramach modułu
ogólnorozwojowego dla uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia II– EFS”, współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zamówienie jest częścią
większego zamówienia prowadzonego przez Komendę Główną OHP w związku z z realizacją projektu Od
Szkolenia do Zatrudnienia II w całym kraju. Zamówienie prowadzone jest na podstawie pełnomocnictwa nr
KG.BPM.012.1.17.2019 z 5.6.2019 r.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

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

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest Organizacja i Przeprowadzenie kursów prawa jazdy (3) kat. B w ramach modułu
ogólnorozwojowego dla uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia II– EFS”, współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zamówienie jest częścią
zamówienia związanego z realizacją projektu Od Szkolenia do Zatrudnienia II w całym kraju.
Przedmiotem zamówienia jest: Organizacja i przeprowadzenie kursu prawa jazdy (3) kat. B dla 11 osób z
jednostki 12-20 HP Rybnik w lokalizacji Rybnik.
Uwaga: Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany liczby uczestników skierowanych na szkolenie. Zmiany
mogą dotyczyć:
+-2 osób

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej

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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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:
Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty: Cena 60 %, Zdawalność 40 %.
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

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: 15/10/2019
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 

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
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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
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:
27/09/2019
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