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DOZ/JS/Z.P.14/2540/3/2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Przetarg nieograniczony na odpłatne świadczenie usług pośrednictwa pracy w ramach
projektu pn. Aktywizacja zawodowa pracowników sektora oświaty na dolnośląskim rynku
pracy - Poddziałanie 8.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanego przez
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy.
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer
ogłoszenia w BZP: 74669 - 2015r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie
ogłoszenia: nie.
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.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony na odpłatne
świadczenie usług pośrednictwa pracy w ramach projektu pn. Aktywizacja zawodowa pracowników
sektora oświaty na dolnośląskim rynku pracy - Poddziałanie 8.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
realizowanego przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest usługa pośrednictwa
pracy dla max. 45 Uczestników Projektu - nauczycieli i pracowników instytucji sektora oświaty, w tym
przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne, zamieszkałych (w rozumieniu przepisów Kodeksu
Cywilnego) lub pracujących na obszarze województwa dolnośląskiego w tym: 1)pozostający bez
zatrudnienia, którzy zgłaszają chęć podjęcia nowego zatrudnienia na okres co najmniej 3 miesięcy.
2)zagrożeni zwolnieniem lub przewidziani do zwolnienia, którzy pozostaną bez zatrudnienia i zgłaszają
chęć zmiany zatrudnienia i podjęcia nowego zatrudnienia na okres co najmniej 3 miesięcy. 2.Grupa
docelowa to nauczyciele i pozostali pracownicy sektora oświaty (m.in. pracownicy biurowi, techniczni)
zamieszkujący lub pracujący na obszarze województwa dolnośląskiego. 3.Uczestnicy, którzy zostaną objęci
pośrednictwem pracy, będą wskazani przez Zamawiającego, a będą to osoby które otrzymały w ramach
projektu zrealizowanego przez DWUP wsparcie finansowe w formie: szkoleń/ kursów zawodowych/
studiów podyplomowych, dzięki czemu uzyskały nowe lub podwyższyły posiadane kwalifikacje. Wszystkie
osoby zostały objęte również poradnictwem zawodowym, indywidualnym w ramach którego uczestnicy
zdiagnozowali własne predyspozycje zawodowe, zaplanowali dalszą ścieżkę rozwoju zawodowego a także
nabyli umiejętności poruszania się po rynku pracy. Zdobyte kwalifikacje i umiejętności w ramach projektu
umożliwią uczestnikom szybkie podjęcie zatrudnienia, bez konieczności ich aktywizowania. Do grupy
docelowej należą osoby silnie zmotywowane i chętne do pracy, zgodnie z ich indywidualnymi potrzebami,
przedstawionymi w złożonych wnioskach o objęcie ich usługą pośrednictwa pracy. Osoby nie wymagają
już aktywizacji zawodowej.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.61.10.00-0.

Biuro Projektu
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Projekt: „Aktywizacja zawodowa pracowników sektora oświaty na dolnośląskim rynku pracy”

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
 Zamówienie
dotyczy
projektu/programu
finansowanego
ze
środków
Unii
Europejskiej: tak, projekt/program: Zadanie 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.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.06.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
 Industry Personnel Service Sp. z o.o., ul. Gwieździsta 66, 53-413 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 212195,12 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I
NAJWYŻSZĄ CENĄ
 Cena wybranej oferty: 247500,00
 Oferta z najniższą ceną: 247500,00 / Oferta z najwyższą ceną: 247500,00
 Waluta: PLN.

