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Urząd Zamówień Publicznych
Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP:
http://www.portal.uzp.gov.pl

                                                                            
 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

x Zamieszczenie obowiązkowe

¤ Zamieszczanie nieobowiązkowe

OGŁOSZENIE DOTYCZY

Zamówienia publicznego  x        Ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)      ¤
Zawarcia umowy ramowej ¤

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY
I.1)  NAZWA i ADRES

Nazwa:   Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Adres pocztowy:  ul. Kościuszki 12a

Miejscowość:  Radomsko Kod pocztowy: 
97-500

Województwo:
łódzkie

Tel.: 
044 683 28 85

Fax:
 044 683 28 55

Adres strony internetowej zamawiającego (jeżeli posiada):   www.mops-radomsko.pl, 
Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów 
(jeżeli dotyczy):

I.2) RODZAJ  ZAMAWIAJ ĄCEGO 

 Administracja rządowa centralna                   Uczelnia publiczna
 Administracja rządowa terenowa                   Instytucja ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego
 Administracja samorządowa                          Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
 Podmiot prawa publicznego                           Inny (proszę określić): Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
 Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1)  OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

„Zorganizowanie  i  przeprowadzenie  szkoleń,  w  ramach  projektu  systemowego  „Możemy więcej”  którego 
realizatorem jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku współfinansowanego przez Unię Europej-
ską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktyw-
nej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”, Działanie 7.1. Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki  

II.1.2) Rodzaj zamówienia 

 Roboty budowlane                  Dostawy                                    
  

Usługi                X           
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II.1.3)        przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog 
techniczny

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu  zamówienia

    3.1 Przedmiotem zamówienia  jest  zorganizowanie  i  przeprowadzenie  szkoleń  w  ramach 
projektu  systemowego  „Możemy  więcej”  którego  realizatorem  jest  Miejski  Ośrodek  Pomocy 
Społecznej w Radomsku współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego, Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez 
ośrodki pomocy społecznej”, Działanie 7.1. Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

3.2 Zamówienie  składa  się  z  4 części,  których  wymagania  ogólne  określono  w  pkt  3.3  a  szczegółowe 
wymagania i opis opisane zostały w Rozdziale 19 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

- Część nr 1 - Szkolenie z zakresu „Kurs prawa jazdy kat. C+ kwalifikacja wstępna przyśpieszona”

- Część nr 2 - Szkolenie z zakresu „Kurs prawa jazdy kat. C+ E + szkolenie okresowe”

- Część nr 3 - Szkolenie z zakresu „Szkolenia okresowego dla kierowców zawodowych” 

- Część nr 4 - Szkolenie z zakresu „Księgowość dla MŚP z wykorzystaniem komputera”

3.3     Wymagania  ogólne  dotyczące  przedmiotu  zamówienia  opisane zostały  w 3.3  SIWZ,  natomiast 
wymagania  szczegółowe  w zakresie  każdej  części  w Rozdziale  19 Specyfikacji  Istotnych  Warunków 
Zamówienia.

II.1.5)  Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających            tak      nie  x 
          (dotyczy przetargu nieograniczonego i przetargu ograniczonego):

         Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu  zamówień uzupełniających

          Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających 

II.1.6)  WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIE Ń (CPV)

Słownik główny

Główny 
przedmiot

                                              
                                          80530000-8 

Dodatkowe 
przedmioty

                                          80400000-8 
                                           80411200-0

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej (jeżeli dotyczy):     tak  X   nie   

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej  (jeżeli dotyczy):   tak     nie   x

II.2) CZAS TRWANIA  ZAMÓWIENIA  LUB TERMIN  WYKONANIA 2)

Okres w miesiącach:    ��������   lub    dniach:  ��������
lub  

data rozpoczęcia ��/��/���� (dd/mm/rrrr) lub zakończenia 15/11/2013 (dd/mm/rrrr)
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SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM  

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium (jeżeli dotyczy)

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia                       tak      nie   x

III.3)  WARUNKI  UDZIAŁU  W  POST ĘPOWANIU  ORAZ  OPIS  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
Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że:
– posiada wpis do rejestru instytucji szkoleniowych, prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy 
ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej uaktualniony na rok 2013 r. zgodnie przepisami ustawy z dnia 
20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy /tekst jednolity - Dz. U. Nr 69 z 2008r. 
poz.415 z późn. zm./

ponadto

- dla części nr 1, 2, 3 posiada aktualny wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia 
kierowców.

Ocena  tego  warunku  zostanie  dokonana  dla  części  1,  2,  3,  4  na  podstawie  oświadczenia  Wykonawcy  o 
spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 6.1.2 ppkt 1 SIWZ oraz dla części 1, 2, 3 
na  podstawie  załączonej  do  oferty  kserokopii wpisu  do  rejestru  przedsiębiorców  prowadzących  ośrodek 
szkolenia kierowców potwierdzony „za zgodność z oryginałem” przez co rozumie się iż  Wykonawca posiada 
odpowiednią  infrastrukturę  do  zakresu  prowadzonego  szkolenia  na  terenie  miasta  Radomska  tj.:  salę 
wykładową, plac manewrowy oraz pojazdy przeznaczone do nauki jazdy. 

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

w zakresie Części nr 1, 2, 3, 4 warunek ten zostanie uznany za spełniony , jeżeli Wykonawca wykaże dla 
każdej  części  osobno,  że wykonał  w okresie  ostatnich trzech lat  przed upływem terminu składania ofert, 
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, usługi polegające na przeszkoleniu: 

co najmniej 3 osób w nie więcej niż 2 szkoleniach/kursach grupowych których tematyka obejmowała/obejmuje 
zagadnienia  odpowiadające swoją  tematyką  oferowanym szkoleniom/kursom stanowiącym przedmiot danej 
części zamówienia z podaniem ich przedmiotu, ilości osób przeszkolonych, daty wykonania i odbiorców oraz 
załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługa ta została wykonana należycie.

oraz na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa 
w pkt 6.1.2 ppkt 1 SIWZ. 

III.3.3)  Potencjał techniczny 

 Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje położoną w Radomsku 
salą spełniającą wszystkie niżej wymienione wymagania:

-  powierzchni nie mniejszej niż 2,5 m2  na jednego uczestnika szkolenia;
-  wyposażonej w stoliki i miejsca siedzące dla każdej osoby biorącej udział w szkoleniu;
-  wyposażonej w tablicę klasyczną lub flipchart, sprzęt audiowizualny,
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-  oświetlonej,  ogrzewanej  i  przewietrzanej,  wentylacja  i  ogrzewanie  musi  zapewnić  odpowiednią 
temperaturę – stosownie do pory roku;

-  ze zlokalizowaną w pobliżu sali toaletą.
Ponadto w ramach:

Części 1, 2 Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje placem 
manewrowym położonym na terenie miasta Radomska
Części  nr  4  warunek  ten  zostanie  uznany  za  spełniony,  jeżeli  wykonawca  wykaże,  że  dysponuje 
zestawami  komputerowymi  w  ilości  odpowiadającej  liczbie  uczestników  szkolenia  (po  1  dla  każdego 
uczestnika) o parametrach nie gorszych niż:

- RAM – min. 1024 MB;
- Procesor – min. 2,5 GHZ;
- Karta graficzna – min. 128 MB ram;
- Monitor – min. 17 cali lub laptop o matrycy min. 15 cali z myszą zewnętrzną;
- System operacyjny – min. Windows XP.

UWAGA: Zamawiający nie dopuszcza wersji oprogramowania „DEMO”.
Części  nr 1 warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli  Wykonawca wykaże, że dysponuje dla 
potrzeb złożenia oferty co najmniej 1 samochodem ciężarowym wymaganym do przeprowadzenia szkolenia 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa, i Gospodarki Morskiej z 13 lipca 2012 r. w 
sprawie  egzaminowania  osób  ubiegających  się  o  uprawnienia  do  kierowania  pojazdami,  szkolenia, 
egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych 
sprawach (Dz. U. z 2012r.  poz. 995 ze zm.)
Części  nr 2 warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli  Wykonawca wykaże, że dysponuje dla 
potrzeb  złożenia  oferty  co  najmniej  1  zespołem  pojazdów  wymaganym  do  przeprowadzenia  szkolenia 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa, i Gospodarki Morskiej z 13 lipca 2012 r. w 
sprawie  egzaminowania  osób  ubiegających  się  o  uprawnienia  do  kierowania  pojazdami,  szkolenia, 
egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych 
sprawach (Dz. U. z 2012r.  poz. 995 ze zm.)oraz na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków 
udziału w postępowaniu,  o którym mowa w pkt 6.1.2 ppkt 1 SIWZ. 

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Warunek ten zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje:
w zakresie Części 1 warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje:

a) co najmniej 1 osobą posiadającą niezbędną wiedzę teoretyczną i praktyczną oraz kwalifikacje z zakresu 
prowadzenia  kursów  prawa  jazdy  kat.  C  oraz  posiadającymi  doświadczenie  w  postaci 
przeprowadzenia co najmniej 2 kursów prawa jazdy kat. C;

b) co najmniej 1 osobą mającą  pełnić  funkcje instruktora nauki jazdy posiadającą aktualną  legitymację 
instruktora,

w zakresie Części 2 warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje:
a) co najmniej 1 osobą posiadającą niezbędną wiedzę teoretyczną i praktyczną oraz kwalifikacje z zakresu 

prowadzenia  kursów  prawa  jazdy  kat.  C+E  oraz  posiadającymi  doświadczenie  w  postaci 
przeprowadzenia co najmniej 2 kursów prawa jazdy kat. C+E;

b) co najmniej 1 osobą mającą  pełnić  funkcje instruktora nauki jazdy posiadającą aktualną  legitymację 
instruktora,

w zakresie Części 3 warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje:
co  najmniej  1  osobą  posiadającą  niezbędną  wiedzę  teoretyczną  i  praktyczną  oraz  kwalifikacje  z  zakresu 
prowadzenia szkoleń okresowych dla osoby posiadającej prawo jazdy kat. C uzyskane przed 10.09.2009r. oraz 
posiadającymi  doświadczenie  w  postaci  przeprowadzenia  co  najmniej  2  kursów  z  zakresu  szkolenia 
okresowego;
w zakresie Części 4 warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje:

a) co  najmniej  2  wykładowcami  zajęć  teoretycznych  z  przedmiotu  szkolenia/kursu 
posiadającymi:

- wykształcenie wyższe;
- doświadczenie  zawodowe  w  postaci  przeprowadzenia  co  najmniej  2  szkoleń/kursów  o  tematyce 

odpowiadającej programowi szkolenia dla danej części zamówienia;
b) co najmniej 2 wykładowcami zajęć praktycznych z przedmiotu szkolenia/kursu posiadającymi:
-  wykształcenie wyższe bądź średnie;
- doświadczenie  zawodowe  w  postaci  przeprowadzenia  co  najmniej  2  szkoleń/kursów  o  tematyce 

odpowiadającej programowi szkolenia dla danej części zamówienia;  
Uwaga:  Zamawiający  dopuszcza,  żeby  te  same  osoby  wykonywały  funkcje  wykładowców  zajęć 
teoretycznych  i  wykładowców/instruktorów  zajęć  praktycznych  pod  warunkiem,  że  osoby  łączące 
funkcje wykładowców teoretycznych i  praktycznych będą  spełniały postawione przez Zamawiającego 

4/13



Numer sprawy nadany przez zamawiającego:  NK.3411/2-2/13                                                                   

w/w wymagania.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany 
jest wykazać w sposób szczególny. 

3)   Zamawiający dokonuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w zakresie dla niego niezbędnym; opis 
nie musi dotyczyć każdego z warunków

III.4) INFORMACJA O O ŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą 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 4)  

x  wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również  wykonywanych usług w 
zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat  
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 
z podaniem ich  przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że 
usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie – z wykorzystaniem wzoru określonego w dodatku 
nr 4 do SIWZ,

x  wykaz  narzędzi,  wyposażenia  zakładu  i  urządzeń  technicznych  dostępnych  wykonawcy  usług  w  celu 
realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami – z wykorzystaniem wzoru 
określonego w dodatku nr 6 do SIWZ,

x   wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za 
świadczenie usług 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 – z wykorzystaniem wzoru określonego w dodatku nr 5 do SIWZ,

x  oświadczenie,  że  osoby,  które  będą  uczestniczyć  w  wykonywaniu  zamówienia,  posiadają  wymagane 
uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – złożone np. w treści wykazu 
osób którego stanowi dodatek nr 5 do SIWZ, 

III.4.2)  W zakresie potwierdzania niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,  należy 
przedłożyć

x oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

x  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

x aktualne  zaświadczenie  właściwego  naczelnika  urzędu  skarbowego  potwierdzające,  że  wykonawca  nie 
zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – 
wystawione nie wcześniej  niż  3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

x aktualne  zaświadczenie  właściwego  oddziału  Zakładu  Ubezpieczeń  Społecznych  lub  Kasy  Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie 
zdrowotne  i  społeczne,  lub  potwierdzenie,  że  uzyskał  przewidziane  prawem  zwolnienie,  odroczenie  lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – 
wystawione nie wcześniej  niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków  o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
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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:

x  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 

x  nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 
całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej  niż  3 miesiące 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

X   lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r o 
ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.

4)   Zamawiający może żądać dokumentów niezbędnych do dokonania oceny spełniania warunku(ów) opisanego(ych) w pkt. 
III.3.

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJ ĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, 
USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJ Ą OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym 
wymaganiom należy .przedłożyć 5)  

Oświadczenie, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego -złożone np. 
w treści formularza ofertowego.

5)  Zamawiający  może  żądać  dokumentów  niezbędnych  do  potwierdzenia,  że  oferowane  dostawy,  usługi  lub  roboty 
budowlane odpowiadają określonym wymaganiom

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Wykonawca  może  polegać  na  wiedzy  i  doświadczeniu,  potencjale  technicznym,  osobach  zdolnych  do 
wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego 
łączącego go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, 
iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym 
celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji  niezbędnych zasobów na okres 
korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

III.7)  Czy  ogranicza  się  możliwość  ubiegania  się  o  zamówienia  publiczne  tylko  dla  wykonawców, 
u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

nie x

tak  – należy przedłożyć / nie należy przedkładać  oświadczenie wykonawcy o zatrudnianiu ponad 50 % 
osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej  i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych, lub w rozumieniu właściwych przepisów państw członkowskich Unii Europejskiej 
lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego – jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania w tych 
państwach.
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SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia 

Przetarg nieograniczony      x                        Przetarg ograniczony           

Negocjacje z ogłoszeniem                                            Dialog konkurencyjny               

Licytacja elektroniczna                                    

IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg  ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny)

Liczba wykonawców ���  

Znaczenie warunków wyboru wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

IV. 2) K RYTERIA  OCENY  OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert 6)

Najniższa cena                           x                    

lub
Cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie    

Kryteria

1  CENA

Znaczenie

100 %

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna                               

tak     adres strony, na której będzie prowadzona: ________________________               nie x

6)Można nie wypełniać pkt IV.2.1, jeżeli przewidziano odmienne postanowienia dla części zamówienia.

IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy  przewiduje  się  istotne  zmiany  postanowień  zawartej  umowy  w  stosunku  do  treści  oferty,  na 
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy

tak   x                    nie 
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiana umowy może nastąpić za zgodą obydwu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności. 

Dopuszczalne zmiany oraz określenie warunków zmian zawarte zostały we wzorze umowy – dodatek nr 7 
stanowiącym integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

IV.4) I NFORMACJE  ADMINISTRACYJNE  

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia 
(jeżeli dotyczy): www.mops-radomsko.pl,

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 97-500 Radomsko ul. Kościuszki 12a, 97-500 Radomsko (budynek A 
pok. nr 18)
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IV.4.2) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiaj ący przygotowanie się 
wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu 
(jeżeli dotyczy): 
…............................................................................................................................................................................
IV.4.3)  Informacja  o  wysokości  nagród  dla  wykonawców,  którzy  podczas  dialogu  konkurencyjnego 
przedstawili  rozwiązania  stanowiące  podstawę  do  składania  ofert,  jeżeli  zamawiający  przewiduje 
nagrody:
…............................................................................................................................................................................

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert (jeżeli dotyczy):

Data:    16/08/2013   (dd/mm/rrrr)                                                                        Godzina:  9.00

Miejsce:

Sekretariat w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej

97-500 Radomsko ul. Kościuszki 12a (budynek A piętro I)

IV.4.5) Termin związania ofertą

Do :     ��/��/���� (dd/mm/rrrr)

lub 
okres w dniach: 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.4.6) Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna (jeżeli dotyczy):

…............................................................................................................................................................................

IV.4.7)  Adres  strony  internetowej,  na  której  jest  dostępny  opis  przedmiotu  zamówienia  w licytacji 
elektronicznej (jeżeli dotyczy):
…............................................................................................................................................................................

IV.4.8) Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym 
wymagania techniczne urządzeń informatycznych (jeżeli dotyczy):
…............................................................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................................

 IV.4.9) Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości 
postąpień (jeżeli dotyczy):

…............................................................................................................................................................................

IV.4.10) Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania (jeżeli dotyczy):

Licytacja jednoetapowa                    czas trwania: _______________

Licytacja wieloetapowa                   

etap nr                                                     czas trwania etapu ______ 
_________________

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, 
zostaną  zakwalifikowani do następnego etapu?                         tak      nie    

IV.4.11) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału  w licytacji elektronicznej (jeżeli  
dotyczy):
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Data:  ��/��/����   (dd/mm/rrrr)                                                                  Godzina:      

Miejsce: 
…............................................................................................................................................................................

IV.4.12) Termin otwarcia licytacji elektronicznej (jeżeli dotyczy):

…..........................................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................................

IV.4.13) Termin i warunki zamkni ęcia licytacji elektronicznej (jeżeli dotyczy):

…...........................................................................................................................................................

IV.4.14) Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy (dotyczy licytacji  
elektronicznej):

…............................................................................................................................................................................

IV.4.15)  Istotne dla  stron  postanowienia,  które  zostaną  wprowadzone do  treści  zawieranej  umowy 
w sprawie zamówienia publicznego(dotyczy licytacji elektronicznej):

…............................................................................................................................................................................

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii 
Europejskiej (jeżeli dotyczy):

W  ramach  projektu  systemowego  „Możemy  więcej”  którego  realizatorem  jest  Miejski  Ośrodek  Pomocy 
Społecznej w Radomsku współfinansowanego przez  Unię  Europejską  ze  środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego,  Poddziałanie  7.1.1  „Rozwój  i  upowszechnianie  aktywnej  integracji  przez  ośrodki  pomocy 
społecznej ”, Działanie 7.1. Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

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 by ć przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia 

tak   X                  nie   

Ogłoszenie zostało wysłane do Biuletynu Zamówień Publicznych z numerem: : 157331 - 
2013; 

                                         
Radomsko, dn. 07.08.2013 r.           

D Y R E K T O R 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

               /-/
mgr Andrzej Barszcz
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ZAŁ ĄCZNIK I 
INFORMACJE DOTYCZ ĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

Część nr 1 NAZWA: KURS PRAWA JAZDY KAT. C+ KWALIFIKACJA WSTĘPNA PRZYŚPIESZONA   

1) KRÓTKI  OPIS ZE WSKAZANIEM  WIELKO ŚCI LUB  ZAKRESU ZAMÓWIENIA

Przewidziano do przeszkolenia maksymalnie 5 osób.

Szkolenie  zostanie  sfinansowane  ze  środków  Europejskiego  Funduszu  Społecznego,  w  ramach projektu 
systemowego  ”Możemy więcej”  Poddziałanie  7.1.1  „Rozwój  i  upowszechnianie  aktywnej  integracji  przez 
ośrodki pomocy społecznej ”, Działanie 7.1. Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Szczegółowy opis znajduje się w pkt 19.1 Część 1 SIWZ

2) WSPÓLNY SŁOWNIK  ZAMÓWIE Ń (CPV)

 Słownik główny

Główny przedmiot 80530000-8

 Dodatkowe przedmioty         80400000-8   

                                        80411200-0

3) CZAS TRWANIA  LUB  TERMIN  WYKONANIA

Okres w miesiącach: ��    lub    dniach: ����
lub 

data rozpoczęcia:  �� �� ����/ /  (dd/mm/rrrr) lub zakończenia: 15/11/2013(dd/mm/rrrr)

4) KRYTERIA  OCENY OFERT

Najniższa cena x

lub 

Cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie

Kryteria

1. CENA 

 

Znaczenie

100

 

----------- (Wykorzystać powyższy załącznik w liczbie odpowiadającej liczbie części)---------
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 ZAŁ ĄCZNIK I 

INFORMACJE DOTYCZ ĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr    2             N  AZWA:      KURS PRAWA JAZDY KAT. C+ E + SZKOLENIE OKRESOWE     

1) KRÓTKI  OPIS ZE WSKAZANIEM  WIELKO ŚCI LUB  ZAKRESU ZAMÓWIENIA

Przewidziano do przeszkolenia maksymalnie 1 osoba. 

Szkolenie  zostanie  sfinansowane  ze  środków  Europejskiego  Funduszu  Społecznego,  w  ramach projektu 
systemowego  ”Możemy więcej”  Poddziałanie  7.1.1  „Rozwój  i  upowszechnianie  aktywnej  integracji  przez 
ośrodki pomocy społecznej ”, Działanie 7.1. Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Szczegółowy opis znajduje się w pkt 19.1 Część 2 SIWZ

2) WSPÓLNY SŁOWNIK  ZAMÓWIE Ń (CPV)

 Słownik główny

Główny przedmiot 80530000-8

 

 Dodatkowe przedmioty

 

       80400000-8

       80411200-0

                                                            

3) CZAS TRWANIA  LUB  TERMIN  WYKONANIA

Okres w miesiącach: ��    lub    dniach: ����
lub 

data rozpoczęcia:  �� �� ����/ /  (dd/mm/rrrr) lub  zakończenia 15/11/2013r.(dd/mm/rrrr)

4) KRYTERIA  OCENY OFERT

Najniższa cena   x

lub

Cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie 

Kryteria

1. CENA 

Znaczenie

100

----------- (Wykorzystać powyższy załącznik w liczbie odpowiadającej liczbie części)-----------
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 ZAŁ ĄCZNIK I 

INFORMACJE DOTYCZ ĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr    3             Nazwa Szkolenie z zakresu Szkolenia okresowego dla kierowców 
zawodowych.     

1) KRÓTKI  OPIS ZE WSKAZANIEM  WIELKO ŚCI LUB  ZAKRESU  ZAMÓWIENIA

Przewidziano do przeszkolenia maksymalnie 1  osoba. 

Szkolenie  zostanie  sfinansowane  ze  środków  Europejskiego  Funduszu  Społecznego,  w  ramach projektu 
systemowego  ”Możemy więcej”  Poddziałanie  7.1.1  „Rozwój  i  upowszechnianie  aktywnej  integracji  przez 
ośrodki pomocy społecznej ”, Działanie 7.1. Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Szczegółowy opis znajduje się w pkt 19.1 Część 3 SIWZ

2) WSPÓLNY SŁOWNIK  ZAMÓWIE Ń (CPV)

 Słownik główny

Główny przedmiot 80530000-8

Dodatkowe przedmioty

       80400000-8 

                                             80411200-0

3) CZAS TRWANIA  LUB TERMIN  WYKONANIA

Okres w miesiącach: ��    lub    dniach: ����
lub 

data rozpoczęcia:  �� �� ����/ /  (dd/mm/rrrr) lub zakończenia:  15/11/2013  (dd/mm/rrrr)

4) KRYTERIA  OCENY OFERT

Najniższa cena  X

lub

Cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie    

Kryteria

1. CENA 

Znaczenie

100 

----------- (Wykorzystać powyższy załącznik w liczbie odpowiadającej liczbie części)-----------
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ZAŁ ĄCZNIK I 

INFORMACJE DOTYCZ ĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr 4    Nazwa Szkolenie „Księgowość dla MŚP z wykorzystaniem komputera” 

1) KRÓTKI  OPIS ZE WSKAZANIEM  WIELKO ŚCI LUB  ZAKRESU ZAMÓWIENIA

Przewidziano do przeszkolenia maksymalnie 5  osób. 

Szkolenie  zostanie  sfinansowane  ze  środków  Europejskiego  Funduszu  Społecznego,  w  ramach projektu 
systemowego  ”Możemy więcej”  Poddziałanie  7.1.1  „Rozwój  i  upowszechnianie  aktywnej  integracji  przez 
ośrodki pomocy społecznej ”, Działanie 7.1. Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Szczegółowy opis znajduje się w pkt 19.1 Część 4 SIWZ

2) WSPÓLNY SŁOWNIK  ZAMÓWIE Ń (CPV)

Słownik główny

Główny przedmiot 80530000-8

Dodatkowe przedmioty

       80400000-8 

                                                               

3) CZAS TRWANIA  LUB TERMIN  WYKONANIA

Okres w miesiącach: ��    lub    dniach: ����
lub 

data rozpoczęcia:  �� �� ����/ /  (dd/mm/rrrr) lub zakończenia: 15/11/2013(dd/mm/rrrr)

4) KRYTERIA  OCENY OFERT

Najniższa cena X

lub

Cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie    

Kryteria

1. CENA 

Znaczenie

100

----------- (Wykorzystać powyższy załącznik w liczbie odpowiadającej liczbie części)-----------
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