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POWIATOWY U R a D  PRACY 
48-100 Sok6tka ul. KrylSaka 40 

1.1. (081) 722-96-10 

S ~ ~ ; ~ ~ p o w a n i e  o udzielenie zam6wienia publicznego na 
przeprowadzenie szkole fi os6b bezrobotnych 

Numer oghzenia: 37681 - 2009; data zamieszczenia: 13.02.2009 
OGtOSZENlE 0 ZAM~WIENIU - ustugi 

Zamiear#anie -nIa: obowiqzkowe. 

O@aezenle dotyczy: zam6wienia publicznego. 

KCJA I: ZAMAWIAJACY 

1.1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urzqd Pracy , ul. Kryhska 40, 16-100 Sokdka, woj. podlaskie, tel. 085 

722 90 10, faks 085 722 90 1 1. 

1.2) RODZAJ ZAMAWIAJqCEG6: Administracja samorzqdowa. 

11.1) OKRE~LENIE PRZEDMIOTU ZAM~WIENIA 

11.1.1) Nazwa nadana zam6wienlu p m z  zamawiajqcego: Postgpowanie o udzielenie zam6wienia 

publicznego na przeprowadzenie szkoleh os6b bezrobotnych. 

11.12) Rodzaj zam6wienia: uslugi. 

11.1.3) OkWlenle przedmiotu oraz wielko$ci lub zakresu zam6wienla: Przedmiotem zam6wienia jest 

zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleh dla os6b bezrobotnych, finansowanych ze Srodk6w Funduszu 

Pracy i Europejskiego Funduszu Spotemego, w nastgpujqcych kierunkach: 1) Robotnik drogowy 

(Robotnik drogowy i Robotnik z elementami uktadania kostki brukowej) (CPV 80530000-8) - opis 

przedmiotu zamdwienia zawiera Zalqcznik Nr 1 CzgSC A do SlWZ - CzgSC I zam6wienia; 2) Tynkarz 

elewacji zewngtrznych - docieplanie budynk6w (CPV 80530000-8) - opis przedmiotu zam6wienia zawiera 

Zahcznik Nr 2 CzgSC A do SlWZ - CzgSC II zam6wienia; 3) Prawo jazdy kategorii C, C+E, D od B i D od C 

(CPV 80530000-8) - opis przedmiotu zam6wienia zawiera Zalqcznik Nr 3 CzgSC A do SlWZ - CzgSC Ill 
I 

zam6wienia; 4) Kucharz z modubm zdobienia potraw i carvingu (CPV 80530000-8) - opis przedmiotu 

zam6wienia zawiera Zahcznik Nr 4 CzgSC A do SlWZ - CzgSC IV zam6wienia.. 

11.1.4) Wpblny Stownik ZamMerI (CPV): 80.53.00.00-8. 

I 11.1.6) Czy dopuz~zcza sig zlotenie oferty cz@ciowej: tak, liczba czgSci: 4. 

11.1.6) Czy dopuszcza sig M e n i e  oferty wariantowej: nie. 

11.1.7) Czy pnevdduje sig udzielenie zam6wiell uzupetniajqcych: nie. 

U.2) CZAS TRWANIA ZAM~WIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: . 
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111.1) WARUNKI DOTYCZqCE ZAM~WIENIA 

111.2) WARUNKI UDZIALU 

bpls wanmk6w udziahr w poetqpowanlu oraz opis sposobu dokonywania oceny spehiania tych 

ratunkbw: 1.0 udzielenie zam6wienia mogq ubiegaC sig Wykonawcy, kt6rzy: 1) posiadajq uprawnienia 

o wykonywania okreSlonej dzialalnoSci tub czynnoSci, jeteli ustawy nakladajq obowiqzek takich 

prawnieh; 2) posiadajq niezbgdnq wiedzq i dogwiadczenie oraz dysponujq potencjalem technicznym i 

lsobami zdolnymi do wykonania zam6wienia; 3) znajdujq sig w sytuacji ekonomicznej i finansowej 

apewniajqcej wykonanie zam6wienia; 4) nie podlegajq wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 w/w 

stawy, oraz zlotyli wymagane ~Swiadczenia i przedlotyli niezbgdne dokumenty okreSlone w punkcie VI 

VII Specyfikacji lstotnych Warunk6w Zam6wienia; 5) akceptujq warunki zawarte we wzorze umowy 

onej do Specyfikacji lstotnych Warunk6w Zam6wienia na poszczeg6lne czgSci zam6wienia; 6) 

idniejq w rejestrze instytucji szkoleniowych prowadzonym przez wojewddzkie urzgdy pracy (zgodnie z 

rt. 20 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy); 7) spefniajq 

szystkie wymagania zawarte w Specyfikacji lstotnych Warunk6w Zam6wienia. W przypadku skladania 

rt przez firmy wystgpujqce wsp6lnie1 katda z tych firm musi spehiaC ww. warunki. 2. Z ubiegania sig 

zam6wienie publiczne wyklucza siq wykonawcbw, kt6rzy: 1) nie spelniajq warunk6w udzialu w 

stgpowaniu o zam6wienie publiczne z art. 22 ustawy prawo zam6wieh publicznych opisanych w pkt 1 

pkt 1) do 4); 2) podlegajq wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 24 ust. 1 Prawa zamdwieh 

ublicznych; 3) wykonywali bezpoSrednio czynnoSci zwiqzane z przygotowaniem prowadzonego 

stgpowania, lub poslugiwali sig w celu sporzqdzenia ofefty osobami uczestniczqcymi w dokonywaniu 

ch czynno6ci chyba, t e  udzial tych wykonawc6w w postgpowaniu nie utrudnia uczciwej konkurencji; 4) 

tyli nieprawdziwe informacje majqce wply\u na wynik prowadzonego postgpowania; 5) nie zlotyli 

~Swiadczenia o spetnianiu warunkdw udzialu w postgpowaniu lub dokument6w potwierdzajqcych 

spelnianie tych warunk6w z zastrzeteniem art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zam6wieh publicznych; 6) nie 

: dzili sig na przedlutenie okresu zwiqzania ofem. 3. Zamawiajqcy odrzuca ofertg, jeteli: 1) jest 

niezgodna z ustawq 2) jej treSC nie odpowiada treSci Specyfikacji lstotnych Warunk6w Zam6wienia1 z 

strzeteniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Prawo zam6wieh publicznych; 3) jej zlotenie stanowi czyn 

ieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepis6w o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 4) zawiera 

raNc0 niskq ceng w stosunku do przedmiotu zam6wienia; 5) zostala zlotona przez Wykonawq 

wykluczonego z udzialu w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia; 6) zawiera Mgdy w obliczeniu ceny; 

17) Wykonawca w terrninie 3 dni od dnia dorgczenia zawiadornienia, nie zgodzil sig na poprawienie 

myki, o kt6rej mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Prawo zam6wieh publicznych; 8) jest niewatna za 


















