
  

Wieluń: szkolenie 
Numer ogłoszenia: 181028 - 2009; data zamieszczenia: 05.06.2009 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Powiatowy Urząd Pracy w Wieluniu , ul. Ciepłownicza 22, 98-300 
Wieluń, woj. łódzkie, tel. 043 8434733, faks 043 8434620. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKRE ŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: szkolenie. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przeprowadzenie 
grupowego szkolenia pn.: Profesjonalny kurs bukieciarstwa i florystyki dla 12 osób 
bezrobotnych aktywizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego DZIAŁANIE 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności 
zawodowej w regionie, PODDZIAŁANIE 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz 
podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych. 

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.42.00.00-4. 

II.1.5) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty częściowej: nie. 

II.1.6) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty wariantowej: nie. 

 

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Rozpoczęcie: 
13.07.2009. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WARUNKI DOTYCZ ĄCE ZAMÓWIENIA   



Informacja na temat wadium: nie dotyczy 

III.2) WARUNKI UDZIAŁU  

• Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 
spełniania tych warunków: 4.1 Zgodnie z art. 22 Ustawy, o udzielenie Zamówienia 
mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 4.1.1 posiadają uprawnienia do wykonywania 
określonej działalności lub czynności, jeŜeli ustawy nakładają obowiązek posiadania 
takich uprawnień; 4.1.2 posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują 
potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wy¬konania Zamówienia lub 
przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału 
technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; 4.1.3 znajdują się w sytuacji 
ekonomicznej i finansowej za¬pewniającej wykonanie Zamówienia; 4.1.4 nie 
podlegają wykluczeniu z Postępowania, zgodnie z art. 24 Ustawy. 4.2 Zamawiający 
ustala następujące szczegółowe warunki udziału w Postępowaniu: 4.2.1 W zakresie 
warunku wskazanego w punkcie 4.1.2 wymagane jest posiadanie przez Wykonawcę 
niezbędnej wiedzy i doświadczenia w zakresie przeprowadzania szkoleń. Ocena 
spełnienia warunków szczegółowych nastąpi na podstawie przedstawionych przez 
Wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w punkcie 5.1.1. 4.2.2 W 
zakresie warunku wskazanego w punkcie 4.1.2 ocena spełnienia warunków 
szczegółowych nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę 
dokumentów i oświadczeń, o których mowa w punkcie 5.1.2. 4.2.3 W zakresie 
warunku wskazanego w punkcie 4.1.3 ocena spełnienia warunków szczegółowych 
nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których 
mowa w punkcie 5.1.3.. 

• Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy 
w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.1 W celu 
wykazania spełnienia warunków udziału w Postępowaniu, kaŜdy z Wykonawców 
powinien przedłoŜyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty: 1.1.1 
Warunki szczegółowe określone w punkcie 4.2.1 SIWZ - wraz z ofertą kaŜdy z 
Wykonawców powinien złoŜyć oświadczenia, Ŝe posiada niezbędną wiedzę i 
doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do 
wy¬konania Zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do 
udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. 
Jednocześnie do oferty naleŜy załączyć: - wykaz osób i podmiotów, które będą 
uczestniczyć w wykonywaniu Zamówienia, wraz z informacjami na temat ich 
kwalifikacji i umiejętności niezbędnych do wykonania Zamówienia, a takŜe zakresu 
wykonywanych przez nich czynności; - wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech 
lat usług w zakresie szkoleń, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w 
tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz 
dokumenty potwierdzające, Ŝe usługi te zostały wykonane naleŜycie (np. referencje, 
zapłacone faktury); z wykazu powinno wynikać, iŜ Wykonawca przeprowadził co 
najmniej 3 szkolenia. 1.1.2 Warunki szczegółowe określone w punkcie 4.2.2 SIWZ - 
wraz z ofertą kaŜdy z Wykonawców powinien złoŜyć oświadczenie potwierdzające, Ŝe 
znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
Zamówienia. 1.1.3 Warunki szczegółowe określone w punkcie 4.2.3 SIWZ - do ofert 
kaŜdy z Wykonawców powinien załączyć: - aktualny odpis z właściwego rejestru albo 
aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeŜeli 
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności 
gospodarczej, wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu 



składania ofert; - aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego 
przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji 
szkoleniowej. 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie: 

 

• 1 - Cena - 50 
• 2 - Program szkolenia oraz warunki jego realizacji - 45 
• 3 - Działalność promocyjna na rzecz absolwentów kursu - 5 

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie. 

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia: http://www.bip.powiat.wielun.pl/index.jsp?bipkod=/012/018/011. 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna uzyskać pod adresem: Powiatowy 
Urząd Pracy w Wieluniu, ul. Ciepłownicza 22, 98-300 Wieluń, pok. nr 3. 

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 
ofert:  22.06.2009 godzina 13:00, miejsce: Powiatowy Urząd Pracy w Wieluniu, ul. 
Ciepłownicza 22, 98-300 Wieluń, pok. nr 20. 

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 
ofert). 

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze 
środków Unii Europejskiej:  Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowany przez 
Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego DZIAŁANIE 6.1 
Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, 
PODDZIAŁANIE 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu 
aktywności zawodowej osób bezrobotnych. 

 
 


