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; j ' s  . w postepowaniu o udzielenie zam6wienia publicznego 
3'. 

:,*y, ? %  :,L . . . 
na pneprowadzenie szkolenia os6b bezrobotnych 

finansowanego ze irodk6w Funduszu Pracy 
z rn7~rwy Ministra Pracy i Polityki Spolecznej 

I. Nazwa oraz adres zamawiajqcego: 

rowiatowy Urzqd Pracy w SokMce 
ul. Krynska 40, 16- 100 Sok6lka 
tel. (85) 722 90 10, fax (85) 722 90 11 
http://www.pupsokolka.pl 
http:N~~v.sokolka.sisco.info/ 
e-ma )@praca.gov.pl 

0d2 a: 8.00 - 14.00 
. , .. 4:j- , 

lzielen~a zamhw~enia -- . . Y  " 

L. l 

1. Post~powanie prowadzone jest w trybie pnetargu nieograniczonego ( 

szacunkowej poniiej prog6w ustalonych na podstawie art 1 ust. 8 
publicznych. 

2. Post~powanie prowadzone jest na pvdstawie przepis6w ustawy z c _ - ~  29 stycznia 2004 r. 
Prawo zam6wien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z @in. zm.). 
przepisow wykonawczych do Ustawy, ogloszenia o zam6wieniu oraz niniejszej SIWZ. 

,. -, czynnoSci podejmowanych przez Zamawiajigego i Wykonawc6w w postqpowaniu 
o udzielenie zam6wienia stosuje siq przepisy powdanej ustawy Prawo zambwieli 

publicznych oraz aktow wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w sprawach 
nieuregulowanych przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. 
z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z p6in. zm.). 

Podstawa prawna opracowania Speeyfikacji Istotnych Warur 

lstawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zam6w1c11 publicznych (tekst jednolity 
32. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z p6in TI.). I 

b) Rozpo-nie Prezesa Rady Ministr6w z dnia 30 g r u h a  2UUYr. w sprawie rodzajbw 
dokument6w, jakich moie d a d  zarnawiajigy od wykonawcy oraz form, w jakich te 
dokurnenty mogq by6 skladane @z. U. z 2009r. Nr 226, poz. 18 17 z Min. zm.). 
- , ,.ozporqdzenie Prezesa Rady Ministr6w z dnia 16 grudnia 201 1r. w sprawie 
Sredniego kursu zlotego w stosunku do euro stanowiqcego podstawe przeliczania 
wartoSci zam6wien publicznych (Dz. U. z 201 1r. IT- 282, poz. 1650). 



111. Opis pnedmiotu zam6wienia 

1. Przedmiotem zamdwienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia dla osdb 
benobotnych, finansowanego ze Srodkdw Funduszu Pracy z rezerwy Ministra Pracy i 
Polityki Spdecznej w nastqpujqcym kierunku: Magazynier z obslugq w6zka 
jezdniowego (CPV 80530000-8) - opis przEdmiotu mdwienia zawiera 2al.qgnik Nr 1 CqSC 
A do SNirZ. 

2. Zamawiajqcy nie dopuszcza moiliwoSci sbriadania ofert czqSciowych. 

3. Zamawiajqcy nie dopuszcza mozliwoSci skladania ofert wariantowych i rdwnowainych. 

4. Zamawiajqcy dopuszcza mokliwoSC powierzenia przez Wykonawce wykonania czqSci lub 
caloSci zamdwienia podwykonawcom. W takim przypadku z o b o w i v y  jest do 
wykazania w formularzu ofertowym cqSci zambwienia, ktdrej wykonanie zamierza 
powierzyC podwykonawcom. 

5. Zamawiajqcy nie dopuszcza mozliwoSci udzielania zamdwien uzupehiajqych. 

6. Przedmiotem niniejszego postqpowania nie jest zawarcie urnowy rarnowej. 

7. Zamawiajqcy nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

8. Zarnawiajwy nie przewiduje zwrotu koszb6w udziah w postqpowaniu. 

9. Wymagania stawiane Wykonawcy: 
1) Wykonawca zobowiqmy jest s p o n q k i C  oferQ i zralizowak szkolenia z nalekytq 

starannokiq z zachowaniem obowiquj~ych przepis6w prawa, w tym dotyczqqch zakresu 
i warunkdw szkoleri oraz na wamkach okreslonych w dqczonych wzorach umdw, 

2) Ustalenia i decyzje dotyczqce wybnywania zamdwienia uzgadniane bqdq przez 
Zamawiajqcego z Wykonawcq lub z ostanowionym przedstawicielem Wykonawcy; 

3) Wykonawca winien okreSli6 telefony kontaktowe i nurnery fax oraz inne ustalenia, 
niezbqdne dla sprawnego i terminow~go wykonania zamdwienia; 

4) Zamawiajqcy nie ponosi odpowiedzialnoSci za szkody wynqdzone przez 
Wykonawcq podczas wykonywania mzedmiotu zamdwienia. 

IV. Termin wykonania zam6wienia 

1. Wymagane terminy wykonania zamdwienia: rozpoczpcie najwczegniej od 29.10.2012 - 
zakonczenie najpdfniej do 30.11.2012. Zamawiajqcy dopuszcza mozliwoSC zmiany 
terminu realizacji zamdwienia. 

V. Opis warunkdw udzialu w postppowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spelnienia 
tych warunk6w 

1. 0 udzielenie zam6wienia mogq ubiega6 siq Wykonawcy, ktdrzy: 

1) posiadajq uprawnienia do wykonywania okreSlonej dzidalnoSci lub czynnoSci, jekeli 
ustawy nakladajq obowivek takich uprawnien; 

2) posiadajq niezbqdnq wiedzq i doswiadczenie oraz dysponujq potencjalem 
technicznym i osobami zdolnyrni do wykonania zam6wienia; 

3) znajdujq siq w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajwej wykonanie 
zarnbwienia; 
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