
Sokolka: Postqpowanie o udzielenie zamowienia publicznego na 
przeprowadzenie szkolenia dla osob bezrobotnych Zarejestrowanych w 

Powiatowym Urzedzie Pracy w Sokotce finansowanych ze srodkow 
Funduszu Pracy 

Mumer ogloszenia: 28597 - 201 5; data zamieszczenia: 02.03.201 5 
OGlOSZENlE 0 ZAMOWIENIU - uslugi 

I 

Zamieszczanie ogkszenia: obowiqzkowe. 

Ogloszenie dotyczy: zam6wienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY 

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

722 90 10, faks 085 722 90 11. 

Adres strony internetowej zamawiajqcego: www.pupsokolka.pl, pup.sokolka.sisco.infol 

1.2) RODZAJ ZAMAWIAJqCEGO: Administracja samorzqdowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA 

11.1) OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZBM~WIENIA 

11.1.1) Nazwa nadana zam6wieniu ptzez zamawiajqcego: Postepowanie o udzielenie zam6wienia 

publicznego na przeprowadzenie szkolenia dla os6b bezrobotnych Zarejestrowanych w Powiatowym 

Urzgdzie Pracy w Sokdce finansowanych ze Srodk6w Funduszu Pracy. 

11.1.2) Rodzaj zam6wienia: udugi. 

11.1.4) Okredlenie przedmiotu oraz wielkoSci lub zakresu zambwienia: Przedrniotem zam6wienia jest 

zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia dla os6b bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym 

Urzqdzie Pracy w Sokdce, finansowanych ze Srodk6w Funduszu Pracy w nastqpujqcym kierunku: 

Operator sprzetu cietkiego kl. Ill (CPV 80530000-8) - opis przedmiotu zam6wienia zawiera Zalqcznik Nr 1 

CzeSC A do SlWZ . 1 .Szkolenie pn. Operator sprzetu cietkiego kl. Ill jest finansowane ze Srodk6w 

publicznych. 2.Miejsce szkolenia: preferowany powiat sokblski, powiat bialostocki, miasto 

Bialystok.3.Termin szkolenia: najwczeSniej od 23.03.201 5r. - najp6fniej do 08.05.2015r., przy czym 

smawiajqcy zastrzega motliwoSC zmiany ww, wskazanych termin6w.4.Liczba dni szkolenia: max. 32 

kolejne dni dla jednej grupy szkoleniowej.5.lloSC uczestnik6w szkoleh: 15 osdb og&em, przy czym 

Zamawiajqcy zastrzega motliwoSC zmiany iloSci os6b. Grupa I - operator koparkdadowarki kl. 111: 5 os6b; 

por' ' 
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Gmpa 1 1 -  operator koparki kl. 111: 5 osdb; Grupa Ill - operator ladowarki kl. 111: 5 osdb. Zajqcia teoretyczne 

dla t ~ e c h  grup mogq bye prowadzone razem, o ile pozwala na to zakres realizowanego materialu.6.Celem 

intensyfikacji szkoleh oraz przeciwdzialania rozciqgniqciu szkolenia w czasie, zajqcia powinny by6 

realizowane wg planu nauczania obejmujqcego przecietnie nie mniej nit 25 godzin zegarowych w tygodniu 

kn.  4 - 6 razy w tygodniu, nie mniej nit po 6 godzin zegarowych dziennie, ptzy czym za godzine zegarowq 

uznaje siq: I godzina zegarowa = 45 minut zajeC + 15 minut przerwy. Przenva pomiqdzy ciqgiem zajqC w 

jednym dniu nie mote bye dlutsza nit 15 minut. Preferowane godziny zajqC: rozpoczecie nie wczeSniej nit 

o godz. 8.00, zakoriczenie nie pdzniej nit o godz. 18.00. 7.lqczna liczba godzin zegarowych szkolenia 

pnypadajqca na 1 osobq szkolonq powinna wynosiC: minimum 202 godziny zegarowe, z czego czqSC 

teoretycma powinna obejmowat minimum 116 godzin zegarowych, natomiast praktyczna: minimum 86 

godzin zegarowych.8.Kadra dydaktyczna powinna posiadaC kwalifikacje, doiiwiadczenie dotyczqce 

przedmiotu zamdwienia.9.Program szkolenia musi by6 sporzqdzony zgodnie z Modulowymi Programami 

Szkolenia Zawodowego Ministerstwa Pracy i Polityki Spdecznej (www.standardyiszkolenia.praca.gov.pl) 

oraz Rozpotzqdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 w sprawie bezpieczeristwa i higieny 

pracy pdczas eksploatacji maszyn i innych urzqdzeri technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i 

drogowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 11 8 poz. 1263). 10.0soby bezrobotne, objqte szkoleniem, bqdq mialy prawo 

do stypendium. lnstytucja szkoleniowa jest obowiqzana do ubezpieczenia uczestnikdw szkolenia na sum9 

ubezpieczenia minimum 10.000,00 zl na 1 uczestnika kursu, po otrzymaniu informacji w ww. zakresie od 

Zamawiajqcego. 

11.1.6) Wpr6lny SCownik Zam6wieh (CPV): 80.53.00.00-8. 

11.1.7) Czy dopuszcza siq zCoFenie oferty czqSciowej: nie. 

11.1.8) Czy dopuszcza siq doFenie oferty wariantowej: nie. 

11.2) CZAS TRWANIA ZAM~WIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczqcie: 23.03.2015. 

SEKCJA Ill: INFORMACJE 0 CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

111.1) WADIUM 

lnformacja na temat wadium: nie jest wymagane 

111.2) ZALlCZKl 

111.3) WARUNKI UDZlAtU W POSTEPOWANIU ORAZ OPlS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 

SPELNIANIA TYCH WARUNK~W 

111.3.1) Uprawnienia do wykonywania okreglonej dzialalnosci lub czynnosci, jeteli przepisy 

prawa nakladajq obowiqzek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spelniania tego warunku 

Zamawiajqcy uzna, t e  Wykonawca spelnia warunek, jeSli wykate on, it posiada wpis do rejest-I 
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instytucji szkoleniowych prowadzonego przez wlaSciwy ze wzglqdu na siedzibe instytucji 

Wojewddzki Urzqd Pracy (zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy). Ocena spelnienia warunku udzialu w postqpowaniu , 

I 
1 

bqdzie dokonana przez Zamawiajqcego na podstawie przedlotonych dokument6w 

111.3.3) Potencjak techniczny .. 
Opis sposobu dokonywania oceny spelniania tego warunku 

Zamawiajqcy uzna, t e  Wykonawca spelnia warunek, jeSli wykate on, it zapewni: 1) 

wyposazenie dydaktyczne i pomieszczenia do potrzeb szkolenia z uwzglqdnieniem bezpiecznych 

i higienicznych warunk6w realizacji szkolenia; 2) sale wykladowq dostosowanq do iloSci os6b 

skierowanych , w tym jedno stanowisko komputerowe dla katdego uczestnika szkolenia z 

pelnym legalnym, licencjonowanym oprogramowaniem w polskiej wersji jqzykowej i dostepem do 

Internetu. Ocena spelnienia warunku udzialu w postqpowaniu bqdzie dokonana przez 

Zamawiajqcego na podstawie przedlotonych dokumentdw 

111.3.4) Osoby zdolne do wykonania zam6wienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spelniania tego warunku 

Zamawiajqcy uzna, t e  wkonawca spelnia warunek, jeSli wykate on, it zapewni: 1) kadrq 

dydaktycznq posiadajqcq kwalifikacje i doSwiadczenie w prowadzeniu szkoleh objqtych 

przedmiotem zam6wienia; 2) w przypadku zaistnienia okolicznoSci uniemotliwiajqcych 

przeprowadzenie zajqC osobom wskazanym w ofercie, zapewni kadrq na zastqpstwo o co 

najmniej r6wnorzqdnych kwalifikacjach. Ocena spelnienia warunku udzialu w postqpowaniu . ,  

bqdzie dokonana przez Zamawiajqcego na podstawie przedlotonych dokument6w 

111.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 
I 

Opis sposobu dokonywania oceny spelniania tego warunku 

Zamawiajqcy uzna, t e  Wykonawca spelnia warunek, jeSli wykate, i t  znajduje siq on w sytuacj 

ekonomicznej i finansowej zapewniajqcej wykonanie zambwienia. Ocena spelnienia warunku 

udzialu w postqpowaniu bqdzie dokonana przez Zamawiajqcego na podstawie przedlotonych, , 

dokumentdw 

111.4) INFORMACJA 0 ~SWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKlE MAJq DOSTARCZYC 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEtNlANlA W A R U N K ~  UDZlAtU W POSTEPOWANIU 

ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY 

111.4.1) W zakresie wykazania spelniania przez wykonawcq warunkbw, o kt6rych mowa w art. 22 ust. 

1 ustawy, oprdcz ogwiadczenia o spelnianiu warunk6w udziaku w postqpowaniu naleiy przedk02y6: 

1 -i potwierdzenie posiadania uprawnien do wykonywania okreSlonej dzialalnoSci tub czynnoSci, jeteli 

przepisy prawa nakladajq obowiqzek ich posiadania, w szczeg6lnoSci koncesje, zezwolenia I , 

licencje; 

http://bzp 1 .portal.uzp.gov.pVindex.php?ogloszenie=show&poc~a=28597&rok=20 1 ... 20 15-03-02 

- --- - - - - - - --.- .- ------ I - 



111.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczenic :a podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, 

nale2y przedtoiyC : 

a ~Swiadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

a aktualny odpis z wlaSciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalnoSci 

gospodarczej, jeteli odrqbne przepisy wymagajq wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania 

braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wczeSniej nit 

6 miesiqcy przed uplywem terminu skladania wnioskbw o dopuszczenie do udzialu w postqpowaniu 

o udzielenie zamdwienia albo skladania ofert; 

r wykonawca powdujqcy siq przy wykazywaniu spelniania warunk6w udzialu w postqpowaniu na 

zasoby innych podmiotbw, ktbre bqdq braly udzial w realizacji czqSci zambwienia, przedklada t a k e  

dokumenty dotyczqce tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, okreSlonym w pkt E 

111.4.3) Dokumenty podmiotow zagranicznych 

Jeieli wykonawca ma siedzibq lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

przed ktada: 

111.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w ktorym ma siedzibq lub miejsce zamieszkania 

potwierdzajqcy, ze: 

a nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadloSci - wystawiony nie wczeSniej nit 6 miesiqcy 

przed uplywem terminu skladania wnioskbw o dopuszczenie do udzialu w postqpowaniu o 

udzielenie zambwienia albo skladania ofert; 

d 

nia w n i m k k  a d0pu & u$.tW w p s ~ m n i u  o 
, 

K4..* ! 
p z_.. .r" 

lista podm~ot6w naletqcych do t6j samej grupy kapitdowej w rozuhieniu ustawy z dnia 16 lutego 

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentbw albo informacji o tym, t e  nie nalety do grupy 

kapitabwej; 

1113) INNE MTKIJMENTY 

Inn8 dokumenty niewymienione w pkt 111.4) albo w pkt 111.5) 

1 .Formulaiz ofertowy wraz z Zalqcznikami na przeprowadzenie zamciwienia, sporzqdzony zgodnie z I 
I ~Mcznikiem do S l W  oraz podpisany przez Wykonawcq lub pelnomocnika Wykonawcy.2.OSwiadczenie, I 
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t e  Wykonawca posiada wp~s do rejestru instytucji szkoleniowych wlaSciwy ze . 
wzglqdu na siedzibq instytucji Wojewbdzki Urzqd Pracy (zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. 

o prornocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy) stanowiqce Zalqcznik Nr 8 do poszczegblnych 

formularzy ofertowych.3.Potwierdzenie przez lnstytut Mechanizacji Budownictwa i Gbrnictwa Skalnego w 

Warszawie - zgodnie z Rozporzqdzeniern Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzeSnia 2001 w sprawie 

bezpieczehstwa i higieny pracy podczas eksploatacji rnaszyn i innych urzqdzeh technicznych do robbt I 
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001r. Nr 118 poz. 1263) - it Wykonawca mote prowadzit 

szkolenia w zakresie objqtym przedrniotem zarn6wienia 4.Wykaz osbb, ktbre bqdq wykonywak zarnbwienie 

wraz z informacjami dotyczqcyrni wyksztalcenia, kwalifikacji i doSwiadczenia dotyczqcego przedmiotu 

zarnbwienia oraz, t e  zostaly one poinformowane o prowadzeniu szkolenia dla osbb bezrobotnych 

drganizowanego przez Powiatowy Urzqd Pracy w Sokdce.5.W przypadku, gdy Wykonawca polega na 

wiedzy i doSwiadczeniu, potencjale technicznyrn, osobach zdolnych do wykonania zarnbwienia innych - I 
podrniotbw, niezaletnie od charakteru prawnego lqczqcych go z nirni stosunkbw, do oferty nalety dolqczyt 

dokurnenty wyrnienione w pkt VI ppkt 3 - 6 SlWZ dotyczqce tych podmiotbw oraz pisernne zobowiqzania 

tych podrniotbw do oddania Wykonawcorn do dyspozycji niezbqdnych zasobbw na okres korzystania z nich 

przy wykonywaniu zam6wienia.6.0Swiadczenie o iloSci przeprowadzonych ptzez Wykonawcq szkoleh z 

zakresu wykonywanego zarnbwienia.7.Certyfikaty jakoSci uslug, obejrnujqce swoirn zakresern przedrniot 

zarnbwienia (o ile instytucja je posiada np. akredytacja kuratora oSwiaty, certyfikat systernu zarzqdzania 

jakoSciq ksztalcenia/szkolenia).8. Dokument potwierdzajqcy zakres przeszkolenia i nabycie 

kwalifikacji/umiejqtnoSci uprawniajqcych do pracy w zakresie objqtyrn szkoleniern zgodnie z 

Rozporzqdzeniern Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 1 stycznia 2012r. w sprawie ksztalcenia 

ustawicznego w forrnach pozaszkolnych wraz z suplementern zawierajqcyrn okreSlone informacje lub 

innego dokumentu zawierajqcego wskazane inforrnacje.9.Wzbr Swiadectwa i ksiqteczki operatora zgodny , 

z Rozporzqdzeniern Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 201 1r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny 

pracy podczas eksploatacji rnaszyn i innych urzqdzen technicznych do robbt ziemnych, budowlanych i 

drogowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 118 poz. 1263)lO.Dokurnenty potwierdzajqce posiadanie 

uprawnieh/pelnornocnictw osbb skladajqcych ofertq, o ile nie wynika to z przedstawionych dokurnentbw 

rejestrowych.11 .W przypadku skladania oferty wspblnej, po ustanowieniu pelnornocnika, do oferty nalety 

dotqczyC pelnornocnictwo do reprezentowania w postqpowaniu lub do reprezentowania w postqpowaniu i 

zawarcia urnowy 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZlELENlA ZAM~WIENIA 

IV.l . I )  Tryb udzielenia zamowienia: przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria zwiqzane z przedrniotern zarnbwienia: 
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Kwalifikacje i doSwiadczenie zawodowe kadry dydaktycznej - 25 

3 - JakoSC oferowanego programu szkolenia - 25 

4 - Spos6b organizacji zajqC praktycznych - 12 

5 - Posiadanie przez instytucje szkoleniowq certyfikat6w jakoSci uslug - 7 

6 - DoSwiadczenie instytucji szkoleniowej w realizacji szkoleh - 6 

7 - Miejsce szkolenia - 5 

IV.3) ZMIANA UMOW 

przewiduje siq istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na 

podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy: 

Dopuszczalne zmiany postanowien umowy oraz okreslenie warunkbw zmian 

Zamawiajqcy dopuszcza rnotliwoSC zmiany postanowieh zawartej umowy w stosunku do treSci oferty, na 

podstawie kt6rej dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku: 1) Zaistnienia okolicznoSci 

uniemotliwiajqcych przeprowadzenie zajqC osobom wskazanym przez Wykonawce w ofercie na skutek 

nieprzewidzianych okolicznoSci m.in. choroby, zgonu - Wykonawca ma obowiqek zapewnienia os6b na 

I 
zast+pstwo o co najmniej rownorzqdnych kwalifikacjach. 2) Zaistnienia nieprzewidzianych okolicznoSci 

uniemotliwiajqcych przeprowadzenie zajeC w rniejscu lub terminie wskazanym przez Wykonawce w ofercie 

- Wykonawca ma obowiqzek zapewnienia realizacji przedmiotu zam6wienia w r6wnowatnym miejscu tub 

terrninie uzgodnionym z Zamawiajqcym. 3) Zaistnienia okolicznoSci uniemotliwiajqcych skierowanie na 

szkolenie liczby os6b ustalonej w urnowie, zaletnej od liczby zdolnych do uczestnictwa w szkoleniu 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na ktdrej jest dostqpna specyfikacja istotnych warunkdw 

zambwienia: www.pupsokolka.pl, pup.sokolka.sisco.infol 

Specyfikacjq istotnych warunkow zamowienia moina uzyskaC pod adresem: Powiatowy Urzqd Pracy 

w Sokdce, ul. Kryriska 40, stanowisko 5. 

IV.4.4) Termin skladania wnioskow o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu lub ofert: 09.03.2015 
I 

godzina 08:15, miejsce: Powiatowy Urzqd Pracy w Sokblce, ul. Kryhska 40, pok6j nr 18. 

IV.4.5) Termin zwiqzania ofertq: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu skladania ofert). 

IV.4.17) Czy przewiduje siq uniewaznienie postqpowania o udzielenie zamowienia, w przypadku 

nieprzyznania Srodk6w pochodzqcych z budietu Unii Europejskiej oraz niepodlegajqcych zwrotowi 

8rodk6w z pomocy udzielonej przez panstwa czlonkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym 

Handlu (EFTA), ktore mialy by6 przeznaczone na sfinansowanie calosci lub czqsci zambwienia: nie 

z up. smty 


