DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY

Wydział Organizacyjno-Prawny
50-541 Wrocław, al. Armii Krajowej 54
tel. 71 39 74 200 fax 71 39 74 202 e-mail: wroclaw.dwup@dwup.pl

Wrocław 10.11.2011r
Zam. Publ. 65/2011
DOZ/JS/Z.P.65/2540/1/2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi
Przetarg nieograniczony na wykonanie badania ewaluacyjnego pt.: Ocena zależności
pomiędzy doborem form wsparcia a profilem uczestników, w kontekście potrzeb lokalnego
regionalnego rynku pracy, na przykładzie projektów konkursowych realizowanych w ramach
Poddziałań 6.1.1 i 8.1.1 PO KL na Dolnym Śląsku.
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu, ul. Ogrodowa 5b, 58-306
Wałbrzych, woj. dolnośląskie, tel. 0-74 88-66-500, faks 0-74 88-66-509.

Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.dwup.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia
jest przeprowadzenie badania ewaluacyjnego w zakresie oceny zależności pomiędzy doborem form
wsparcia a profilem uczestników, w kontekście potrzeb lokalnego regionalnego rynku pracy na przykładzie
projektów konkursowych zrealizowanych realizowanych na Dolnym Śląsku w ramach Poddziałania 6.1.1
Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy i Poddziałania 8.1.1
Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki 2007-2013 (PO KL).
II.1.2) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 73.11.00.00-6.
II.1.4) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.12.2011.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
TECHNICZNYM
III.1) WADIUM: nie dotyczy.
III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
Oceny spełnienia warunków w danym zakresie Zamawiający dokona na podstawie złożonych
dokumentów z zastosowaniem metody spełnia/nie spełnia
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 spełnieniu warunków udziału w
postępowaniu, należy przedłożyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku
wiedzy i doświadczenia 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, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub
usługi 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 dla 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, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru, 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, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt
2 ustawy

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.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. Wypełniony formularz ofertowy w oryginale - załącznik nr 1 do SIWZ.
2. Odpowiednie pełnomocnictwa/upoważnienia: w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem przez notariusza, tylko w sytuacjach podpisania oferty przez osoby upoważnione do
składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, inne niż to wynika z dokumentów załączonych przez
Wykonawcę, lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział XIV pkt 2).
3. koncepcję badania zawierającą m.in. cel badania, przedmiot i zakres badania, kryteria badawcze,
pytania badawcze (uzupełnione o dodatkowe, proponowane pytania), opis sposobu realizacji badania;
4. szczegółowy opis proponowanej metodologii wraz z uzasadnieniem zawierający m.in. źródła danych i
proponowane metody badawcze, techniki zbierania danych, narzędzia badawcze, dobór próby
badawczej i jej wielkość, sposoby zagwarantowania rzetelności oraz trafności zastosowanych narzędzi;
5. opis sposobu organizacji badania, zawierający m.in. szczegółowy harmonogram realizacji badania
ewaluacyjnego opisujący poszczególne etapy prowadzenia oceny, plan pracy wynikający z przyjętej
metodologii, terminy określone przez Zamawiającego; koniecznym elementem jest też opis zespołu
badawczego, w tym opis kwalifikacji i podział obowiązków pomiędzy członków tego zespołu w
odniesieniu do obszarów badawczych;
6. opis sposobu przedstawienia wyników badania, zawierający m.in. informacje dotyczące formy
prezentacji danych, wniosków i rekomendacji oraz przedstawienia raportu końcowego i prezentacji
multimedialnej;
7.Dokumenty, o których w pkt od 3 do 6, Wykonawca przygotowuje w wybrany przez siebie sposób z
uwzględnieniem wszystkich wymaganych przez Zamawiającego informacji i zachowaniem formy
pisemnej.
8. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym,
osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, zobowiązany jest dołączyć do
oferty pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na
okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
9. Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w
obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami
prawa.
10. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, należy
dołączyć właściwe umocowanie prawne. 11.Dokumenty, określone w Rozdziale VIII niniejszej
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia są składane wyłącznie w oryginale, z wyjątkiem
dokumentów wskazanych w pkt 2 niniejszego Rozdziału
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla
wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
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IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
1. Cena - 40
2. metodologia badania - 60
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.dwup.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dolnośląski
Wojewódzki Urząd Pracy Filia we Wrocławiu Al. Armii Krajowej 54,50-541 Wrocław Pok. 316.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
22.08.2011 godzina 10:00, miejsce: Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy Filia we Wrocławiu Al. Armii
Krajowej 54,50-541 Wrocław Kancelaria.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze
środków Unii Europejskiej: .
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na
sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
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