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Wrocław, 17 lipca 2014 r.
Zam. Publ. 22/2014
DOZ/JS/Z.P.22/2540/1/2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie cyklu szkoleń grupowych oraz indywidualnych
usług doradczych dla 40 osób z terenu Dolnego Śląska wraz z wynajmem sal szkoleniowych
oraz usługą cateringową, realizowanych na potrzeby projektu systemowego pt.Aktywizacja
zawodowa pracowników sektora oświaty na dolnośląskim rynku pracy.
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. 74 88-66-500, faks 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) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony na
przeprowadzenie cyklu szkoleń grupowych oraz indywidualnych usług doradczych dla 40 osób z terenu
Dolnego Śląska wraz z wynajmem sal szkoleniowych oraz usługą cateringową, realizowanych na potrzeby
projektu systemowego pt. Aktywizacja zawodowa pracowników sektora oświaty na dolnośląskim rynku
pracy.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie obejmuje
usługę szkoleniowo-doradczą z zakresu prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej (w tym
w formie spółdzielni i/lub spółdzielni socjalnej), wraz z wynajmem sal szkoleniowych ( w miejscowości
Wrocław i Legnica) i usługą cateringową dla uczestników szkoleń, w ramach realizacji projektu pn.
Aktywizacja zawodowa pracowników sektora oświaty na dolnośląskim rynku pracy - w ramach
poddziałania 8.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie cyklu szkoleń grupowych oraz indywidualnych usług
doradczych dla uczestników Projektu z terenu Dolnego Śląska.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9, 55.00.00.00-0, 70.22.00.00-9.
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: 30.08.2014.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM
I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM: nie dotyczy.
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: nie dotyczy

III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Wykonawca ubiegający się o zamówienie wykaże, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie
wykonał usługi odpowiadające swoim rodzajem głównym usługom stanowiącym przedmiot
zamówienia tj. przeprowadził min. 5 szkoleń z zakresu przedsiębiorczości i zakładania działalności
gospodarczej w grupach nie mniej niż 5cio osobowych i min. 15 godzin łącznie w każdym z pięciu
szkoleń, z podaniem przedmiotu zamówienia, daty wykonania, podmiotów na rzecz których usługa
została wykonana, liczbach przeszkolonych osób z zakresu przedsiębiorczości i zakładania
działalności gospodarczej w ramach poszczególnych szkoleń oraz łącznej liczbie godzin zajęć
w ramach wszystkich szkoleń oraz załączeniem dowodów, czy usługa została wykonana należycie.

III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: nie dotyczy

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o
Wykonawca ubiegający się o zamówienie wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował max. 10
osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia, które będą uczestniczyły w wykonywaniu
zamówienia, w szczególności odpowiedzialne za świadczenie usługi, które: 1) w Modułach I - IV
powinny posiadać wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia, tj. wykształcenie
wyższe oraz doświadczenie dydaktyczne tj. wykłady/warsztaty(co najmniej 100 godzin szkolenia w
zakresie uruchamiania działalności gospodarczej i co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe
związane z tematyką szkolenia, 2) w Module V powinny posiadać wykształcenie wyższe i co
najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie doradztwa finansowego i pisania
biznesplanów wraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Ze względu na
następujące po sobie terminy realizacji szkoleń grupowych i indywidualnego doradztwa możliwe
jest, aby moduły I-V przeprowadzała ta sama osoba, pod warunkiem spełniania ww. wymagań.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: nie dotyczy
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;
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nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - 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;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
3.1. Wypełniony formularz oferty (wg. wzoru załącznika nr 1 do SIWZ), 3.1.1. Dokumenty zgodne z art.
26 ust. 2 PZP i wyszczególnione w § 3 ust.1 pkt.1, 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
19.02.2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz
form w jakich te dokumenty mogą być składane. a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia załącznik nr 2 - II b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub 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 ofert. 3.1.2. W przypadku podmiotów
występujących wspólnie o udzielenie zamówienia dokument ustanawiający pełnomocnika do
reprezentowania lub reprezentowania i podpisania umowy zgodnie z art. 23 PZP. W przypadku
Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, dokumenty wymienione pkt.3.1.1
winien dołączyć każdy podmiot występujący wspólnie w oryginale, a dokumenty z pkt.3.1.1 lit b) winny
być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub Wykonawcę którego dokumenty
dotyczą zgodnie z § 7 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.02.2013 r. w sprawie
rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty
mogą być składane. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia oraz
w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art.
26 ust 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są
poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty zgodnie z § 7 ust. 2
Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.02.2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich
może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane. 3.1.3.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa w pkt 3.1.1, lit b), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w
którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego
likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
3.1.4. Dokumenty o których mowa w pkt. 3.1.3 lit. a i b - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert, winny zostać złożone w formie oryginału, odpisu, wypisu, wyciągu lub
kopii przetłumaczone na język polski. Dokumenty sporządzone w języku obcym, inne niż określone w pkt
3.1.1 lit b) są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 3.1.5. Jeżeli w kraju zamieszkania osoby lub
w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów,
o których mowa w ust. 3.1.1.lit b) , zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym
określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio
miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub
przed notariuszem. Zastosowanie ma zapis zawarty w ww. pkt 3.1.4. 3.2. Oświadczenie o spełnieniu
warunków określonych w art. 22 ust. 1 PZP wraz z oświadczeniem, że nie podlega wykluczeniu z art. 24
ust 1 PZP - zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 2 - I i II do SIWZ. 3.3. Wykaz wykonanych
usług - załącznik nr 4 do SIWZ. 3.4. Wykaz osób - załącznik nr 5 do SIWZ. 3.5. Dowody od poprzednich
Zamawiających potwierdzające, że wskazane w załączniku nr 4 usługi, zostały wykonane należycie. 3.6.
Dowodami o którym mowa w pkt 3.5 może być : a) poświadczenie b) oświadczenie wykonawcy - jeżeli
z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać
poświadczenia, o którym mowa w pkt a). 3.7. oświadczenie o grupie kapitałowej- zgodnie z pkt 9
załącznika nr 1 do SIWZ 3.8. Informacje ogólne dotyczące załączonych dokumentów: 3.8.1.Dokumenty
przetargowe, które zostały otworzone w trakcie wykonywania procedury przetargowej zatrzymuje
Zamawiający. 3.8.2. Formularz oferty oraz załączniki nr 2, 4, 5 powinny zostać wypełnione przez
Wykonawcę. 8Zaistniałe w załącznikach różnice lub błędy nie mające wpływu na treść oferty nie będą
skutkować odrzuceniem oferty. 3.8.3. Nie załączenie któregokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów
spowoduje odrzucenie oferty 8lub wykluczenie wykonawcy z uwzględnieniem art.26 ust.3 PZP.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
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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 - 55
 2. Doświadczenie z przeprowadzonych szkoleń z zakresu przedsiębiorczości i zakładania działalności
gospodarczej - 25
 3. Kwalifikacje kadry dydaktycznej - 20
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Dopuszcza się możliwość zmiany niniejszej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy
w przypadku gdy jest ona korzystna dla zamawiającego, a ponadto gdy: 1) nastąpi zmiana, której nie
można było przewidzieć powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na
realizację przedmiotu zamówienia; 2) wystąpi konieczność wprowadzenia zmian będących następstwem
ww. zmian wytycznych dotyczących Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki lub Wytycznych i zaleceń
Instytucji Zarządzającej lub Instytucji Pośredniczącej I i II stopnia; 3) wynikną rozbieżności lub niejasności
w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie
umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów
przez Strony; 4) nastąpi konieczność zmiany terminu wykonania zamówienia spowodowana wystąpieniem
przyczyn obiektywnych niezależnych od Wykonawcy i/lub Zamawiającego, a uniemożliwiających
wykonanie przedmiotu umowy w ustalonym terminie. 5) nastąpi przekształcenie podmiotowe Wykonawcy.
Zmiany mogą nastąpić na pisemny wniosek Wykonawcy, zawierający uzasadnienie zmiany lub na wniosek
Zamawiającego. 2. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień
publicznych: 1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana
nr rachunku bankowego, 2) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów
miedzy stronami. 3. Zmiana umowy wymaga zgody Zamawiającego oraz pod rygorem nieważności
zachowania formy pisemnej w postaci aneksu.
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 Al. Armii Krajowej 54 50-541 Wrocław, pok.316.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 25.07.2014 godzina 10:00, miejsce: Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy 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: Zamówienie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, projektu
własnego pt: Aktywizacja zawodowa pracowników sektora oświaty na dolnośląskim rynku pracy.
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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