
Adres strony Intemetowej, na ktbrej Zamawiajqcy udostepnla Specyflkacje Istotnych Warunk6w Zam6wlenia: 
www.pupsokolka.pl; www.pup.sokolka.sisco.info/ 
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Sok6Ma: Postgpowanie o udzielenie zamowienia publicznego na 

. prteprowadzenie szkolenia dla osob bezrobotnych zarejestrowanych w 
PUP w Sok6lce finansowanego w ramach projektu Aktywizacja os6b 

mlodych pozostajqcych bez pracy w powiecie sok6lskim(l)pn.Aktywna 
mtodziei wsp~inansowanego ze srodkow Europejskiego Funduszu 
Spdecznego, w ramach POWER 2014-2020-0s priorytetowa:l.Osoby 

mtode na rynku pracy, Dziatanie 1 .I Wsparcie osob mlodych 
pozostajqcych bez pracy na reg ionaln y m ryn ku pracy, Poddzi &a nie j 

1 .I .I Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Spotecznego 
li 1 

Numer ogtoszenia: 136040 - 201 5; data zamieszczenia: 08.06.201 5 1 
OGLOSZENIE 0 ZAM~WIENIU - ustugi I 

i 

Zamieszczanie ogtoszenia: obowiqzkowe. 

Ogtoszenie dotyczy: zam6wienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urzqd Pracy , ul. Kryhska 40, 16-100 SokW,  woj. podlaskie, tel. 085 

722 90 10, faks 085 722 90 11. 
! 

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

1 J 
1.2) RODZAJ ZAMAWIAJqCEGO: Administracja samorzqdowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM~WIENIA 

i 
11.1) OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAM~WIENIA i 

I 

II.l.l) Nazwa nadana zam6wieniu przez zamawiajqcego: Postepowanie o udzielenie zam6wienia 

publicznego na przeprowadzenie szkolenia dla osdb bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Sok6tce 

finansowanego w ramach projektu Aktywizacja os6b mtodych pozostajqcych bez pracy w powiecie 

sok6lskim(l)pn.Aktywna mtodziet wspMinansowanego ze 6rodk6w Europejskiego Funduszu Spotecznego, 

w ramach POWER 2014-2020-06 priotytetowa:l.Osoby mtode na lynku pracy, Dziahnie 1.1 Wsparcie os6b 

mtodych pozostajqcych bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziafanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z 

Europejskiego Funduszu Spotecznego. 

11.1.2) Rodzaj zambwienia: uslugi. $ : 

lj/1,4) O k r e w b  przedmiotu oraz wielko4ci lub zakresu zambwienia: Przedmiotem zam6wienia jest 
p y p  



I 

zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia dla os6b bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym 

Urzqdzie Pracy w Sok6tce finansowanego w ramach projektu Aktywizacja os6b mtodych pozostajqcych bez 

pracy w powiecie sokdlskim (I) pn. Aktywna mtodziet wspMinansowanego ze Srodk6w Europejskiego 

Funduszu Spotecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozw6j 2014-2020 - OS 

priorytetowa: 1. Osoby mbde na rynku pracy, Dziatanie 1.1 Wsparcie os6b mbdych pozostajqcych bez 

pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziatanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu 

Spotecznego w nastqpujqcym kierunku: Vademecum przedsiqbiorczodci (CPV 80530000-8) - opis 

przedmiotu zamdwienia zawiera Zalqcznik Nr 1 CzqSC A do SlWZ . 1. Szkolenie pn. Vademecum 

przedsiqbiorczodci jest finansowane w ramach projektu Aktywizacja os6b mbdych pozostajqcych bez PracY 

w powiecie sok6lskim (1) pn. Aktywna mbdziet wspMinansowanego ze Srodk6w Europejskiego Funduszu 

Spotecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozw6j 2014-2020 - OS priorytetowa: I. 

Osoby mtode na rynku pracy, Dziatanie 1.1 Wsparcie os6b miodych pozostajqcych bez pracy na 

regionalnym rynku pracy, Poddziatanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Spotecznego. 

kolenia: preferowane: miasto Sok6ika.3.Termit-1 szkolenia: najwczeSniej od 06.07.201 5r. - 
31.07.201 5r.,przy czym Zamawiajqcy zastrzega motliwoSC zmiany ww. wskazanych 

termin6w.4. Liczba dni szkolenia: max. 12 kolejnych dni. 5.11066 uczestnik6w szkoleh: 15 os6b og&em, przy 

czym Zamawiajqcy zastrzega motliwoSC zmiany iloSci os6b. 6. Celem intensyfikacji szkoleh oraz 

przeciwdziatania rozciqgniviu szkolenia w czasie, zajqcia powinny bye realizowane wg planu nauczania 

przeciqtnie nie mniej nit 25 godzin zegarowych w tygodniu tzn. 4 - 6 razy w tygodniu, nie 

mniej nit po 6 godzin zegarowych dziennie i nie wiqcej nit po 8 godzin zegarowych dziennie, przy czym za 

. godzinq zegarowq uznaje siq: 1 godzina zegarowa = 45 minut zajqC + 15 minut przerwy. Przenva pomiqdzy 

w jednym dniu nie mote by6 dlutsza nit 15 minut. Preferowane godziny zajqC: rozpoczvie 

nie wczedniej nit o godz. 8:00, zakohczenie nie p6f niej nit o godz. 17:OO. 7. tqczna liczba godzin 

zegarowych szkolenia przypadajqca na 1 osobq szkolonq powinna wynosiC: minimum 56 godzin 

zegarowych, z czego czqdC teoretyczna powinna obejmowaC minimum 20 godzin zegarowych, natomiast 

praktyczna: minimum 36 godzin zegarowych.8. Maksymalna liczba godzin zegarowych szkolenia: 70 

zegarowych. 9. Kadra dydaktyczna powinna posiadaC kwalifikacje, doSwiadczenie dotyczqce przedmiotu 

0. Sala wyktadowa powinna by6 dostosowana do iloSci os6b skierowanych na szkolenie, w 

tym jedno stanowisko komputerowe dla katdego uczestnika szkolenia z petnym legalnym, licencjonowanym 

oprogramowaniem w polskiej wersji jqzykowej i dostqpem do Intemetu. 11. Wymagane minimum 

programowe powinno zostaC zrealizowane w ciqgu 56 godzin zegarowych. Dodatkowe zagadnienia w 

ramach rozszerzenia programu szkolenia ponad wymagane minimum programowe - jeteli zostanq 

przewidziane powinny zostaC zrealizowane w ramach godzin dodatkowych. Dodatkowe zagadnienia wraz 

z godzinami dodatkowymi powinny by6 wyszczeg6lnione w Zafqczniku Nr 3 do formularza ofertowego Plan 

nauczania szkolenia. 12. Program szkolenia musi by6 sporzqdzony zgodnie z Modutowymi Programami 

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

powinien obejmowaC co najmniej wymagane minimum programowe zamieszczone ponitej: MINIMUM 

201546 
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PROGRAMOWE 1) Zarzqdzanie firmq: a) Rejestrowanie dzielalnoSci (prezentacja dokument6w oraz I 
ins t rum ich wypeiniania; om6wienie PKD wraz z konsekwencjami podatkowymi wiqtqcymi siq z wyborem 

konkretnych bran2 i dziat6w); b) Prawne uwarunkowania prowadzenia dzielalnoSci gospodarczej (podstawy 

prawa cywilnego oraz prawa pracy, podstawowe zasady wynikajqce z ustawy o swobodzie dziatalnoSci); c) 

Podstawy wiedzy o zarzqdzaniu organizacjq (informacja i komunikacja, sty1 kierowania, proces decyzyjny); 

d) Prowadzenie negocjacji; e) Zarzqdzanie strategiczne (strategia firmy, okreSlenie celu, element' analizy 

SWOT); f) Wypdnianie dokument6w (ZUS, US itp.) przy rejestracji dziaklnoSci gosp.; 2) Zarzqdzanie 

finansami w mabj firmie: a) Dokumentacja ksiqgowa i uproszczona ewidencja ksiqgowa; b) Ryczait i karta 

podatkowa; c) P&e ksiqgi handlowe; d) Zarzqdzanie przeptywem got6wki; e) tr6dh finansowania 

dziatalnobi gospodarczej matych firm; 9 Analiza finansowa firmy 3) Oprawwanie i tworzenie biznes planu: 

a) Pomyd na biznes; b) Cel, istota i uwarunkowania tworzenia biznes planu; c) Elementy biznes planu; d) 

Zakres i metodologia wykonania poszczeg6lnych czqSci biznes planu; e) Przyktadowy biznesplan; f) 

Praktyczne warsztaty - pisanie wbsnych biznesplan6w; 4) lnstytucje i system wsparcia przedsiebiorczoSci. 

tr6dla finansowania dziatalnoSci: a) MotliwoSci kredytowania; b) Motliwobi i warunki ubiegania siq o 

dotacje PUP; c) Procedura i Regulamin przyznawania osobom bezrobotnym jednorazowych Srodk6w na 

podjqcie dziatalnoSci gospodarczej Powiatowego Urzqdu Pracy w Sok6ice; d) lndywidualne konsultacje w 

zakresie analizy formularza WnioseWniosek korygujqcy o przyznanie Srodk6w na podjqcie dziatalnoSci 

gospodarczej stanowiqcego zatqcznik do Regulaminu przyznawania osobom bezrobotnym jednorazowych 

Srodk6w na podjqcie dziatalnobi gospodarczej Powiatowego Urzqdu Pracy w Sok6tce pod kqtem 

planowanej dziatalnoki gospodarczej przez uczestnika szkolenia. e) Fundusze potyczkowe w woj. 

podlaskim. 13. Osoby bezrobotne objqte szkoleniem bqdq miaty prawo do stypendium. lnstytucja 

szkoleniowa jest obowiqzana do ubezpieczenia uczestnik6w szkolenia na sumq ubezpieczenia minimum 

10.000,OO zt na 1 uczestnika kursu, po otrzymaniu informacji w ww. zakresie od Zamawiajqcego.. 

11.1.6) Wsp6lny Wownik Zam6wielS (CPV): 80.53.00.00-8. 

11.1.7) Czy dopuszcza siq rtotenie ohrty czq4ciowej: nie. 

11.1.8) Czy dopuszcza siq zbtenie oferty wariantowej: nie. 

11.2) CZAS TRWANIA ZAM~WIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczqcie: 06.07.201 5. 

SEKCJA Ill: INFORMACJE 0 CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

YM I TECHNICZNYM 

111.2) ZALlCZKl 

111.3) WARUNKI UDZIALU W POSFPOWANIU ORAZ OPlS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 

SPELNlANlA TYCH WARUNK~W 

111.3.1) Uprawnienia do wykonywania okre4lonej dzia+aln&ci lub czynnoSci, jeteli pnepisy 

prawa nakkdajq obowiqzek ich posiadania 



Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku 

Zamawiajqcy uzna, t e  Wykonawca spetnia warunek, jeSli wykate on, it posiada wpis do rejestru 

instytucji szkoleniowych prowadzonego przez whbciwy ze wzglqdu na siedzibq instytucji 

Wojew6dzki Urzqd Pracy (zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy). Ocena spetnienia warunku udziatu w postqpowaniu 

bgdzie dokonana przez Zamawiajqcego na podstawie przedtotonych dokument6w. 

111.3.3) Potencjat techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spehriania tego warunku 

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

dydaktyczne i pomieszczenia do potrzeb szkolenia z uwzglednieniem bezpiecznych i 

higienicznych warunk6w realizacji szkolenia; 2) sale wyktadowq dostosowanq do iloSci o d b  

skierowanych na szkolenie, w tym jedno stanowisko komputerowe dla katdego uczestnika 

szkolenia z petnym legalnym, licencjonowanym oprogramowaniem w polskiej wersji jqzykowej i 

dostqpem do Intemetu. Ocena speinienia warunku udziatu w postqpowaniu bedzie dokonana 

przez Zamawiajqcego na podstawie przedtotonych dokument6w. 

111.3.4) Osoby zdolne do wykonania zam6wienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku 

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

dydaktycznq posiadajqcq kwalifikacje i doswiadczenie w prowadzeniu szkoleh objqtych 

przedmiotem zam6wienia; 2) w ptzypadku zaistnienia okolicznoSci uniemotliwiajqcych 

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

najmniej r6wnorzqdnych kwalifikacjach. Ocena spetnienia warunku udziatu w postqpowaniu 

bedzie dokonana przez Zamawiajqcego na podstawie przedtotonych dokument6w. 

111.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spehiania tego warunku 

Zamawiajqcy uzna, t e  Wykonawca spelnia warunek, jeSli wykate, it znajduje siq on w sytuacji 

ekonomicznej i finansowej zapewniajqcej wykonanie zambwienia. Ocena spetnienia warunku 

udzialu w postqpowaniu bqdzie dokonana przez Zamawiajqcego na podstawie przedbtonych 

dokumentdw 

111.4) INFORMACJA 0 ~QWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKlE MAJq DOSTARCZYC I 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPECNlANlA WARUNK~W UDZIACU W POSTFPOWANIU 

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

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

1 ustawy, opr6w ~Swiadczenia o spdnianiu warunk6w udziah w postgpowaniu naleLy przedbtyC: 

potwierdzenie posiadania uprawnieh do wykonywania okreSlonej dziahlnobi lub czynnoSci, jeteli 

przepisy prawa nakiadajq obowiqzek ich posiadania, w szczeg6lnoSci koncesje, zezwolenia tub 



licencje; 

111.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, 

nalety pnedtotyC: 

~Swiadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

aktualny odpis z wtaSciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnoSci 

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 miesigcy przed uplywem terminu sktadania wnioskdw o dopuszczenie do udziatu w postqpowaniu 

o udzielenie zamdwienia albo sktadania ofert; 

wykonawca powotujqcy siq przy wykazywaniu spelniania warunk6w udziatu w postqpowaniu na 

zasoby innych podmiotbw, M6re bqdq braiy udziai w realizacji czqSci zam6wienia, przedktada take 

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

111.4.2. 

111.43) Dokumenty podmlot6w zagranicznych 

Jeteli wykonawca ma siedzibq lub miejsce zamieszkania pour terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

przed ktada: 

111.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w kt6rym ma siedzibg lub miejsce zamieszkania 

potwierdzajqcy, 2e: 

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadtobci - wystawiony nie wczeSniej nit 6 miesiqcy 

przed uptywem terminu sktadania wniosk6w o dopuszczenie do udziah w postqpowaniu o 

udzielenie zarn6wienia albo sktadania ofert; 

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania siq o zam6wienie - wystawiony nie wczeSniej nit 6 

miesiqcy przed uplywern terminu sktadania wniosk6w o dopuszczenie do udziah w postqpowaniu o 

udzielenie zam6wienia albo sktadania ofert; 

111.4.4) Dokumenty dotyczqce przynale2noSci do tej samej grupy kapitabwej 

lista podmiot6w naletqcych do tej samej grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 

2007 r. o ochronie konkurencji i konsument6w albo informacji o tym, t e  nie nalety do grupy 

kapitabwej; 

111.6) INNE DOKUMENN 

lnne dokumenly niewymienione w pkt 111.4) albo w pM 111.5) 

1 .Formularz ofertowy wraz z Zdqcznikami na przeprowadzenie zambwienia, spotzqdzony zgodnie z 

zahcznikiem do SlWZ oraz podpisany przez Wykonawce lub pelnomocnika Wykonawcy. 2. OSwiadczenie I 



Wykonawcy o speinieniu warunk6w formalnych okreSlonych w art. 22 oraz o niepodleganiu wykluczeniu na 

podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zam6wieh publicznych (tekst jednolity Dz. U. 

z 2013r. poz. 907 z p6fn. zm.). 2. Wykaz osbb, kt6re bqdq wykonywat zam6wienie wraz z infotmacjami 

1 dotyczqcymi wyksztatcenia, kwalifikacji i doiwiadczenia dotyczqcego przedmiotu zam6wienia oraz, t e  

zostaiy one poinformowane o prowadzeniu szkolenia dla os6b bezrobotnych organizowanego przez 

Powiatowy Urzqd Pracy w Sok6ice.3. W przypadku, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doiwiadczeniu, 

potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zam6wienia innych podmiot6w, niezaletnie od 

charaktenr prawnego tqczqcych go z nimi stosunk6w, do oferty nalety dotqczyb dokumenty wymienione w 

pkt VI ppkt 3 - 5 SlWZ dotyczqce tych podmiot6w oraz pisemne zobowiqzania tych podmiot6w do oddania 

Wykonawcom do dyspozycji niezbgdnych zasobdw na okres korzystania z nich przy wykonywaniu 

zambwienia. 4. OSwiadczenie o i loki przeprowadzonych ptzez Wykonawcg szkoleh z zakresu 

wykonywanego zam6wienia. 5. Dokument potwierdzajqcy zakres przeszkolenia i nabycie 

kwalifikacji/umiejqtno$ci uprawniajqcych do pracy w zakresie objqtyrn szkoleniem zgodnie z 

Rozporzqdzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 201 2r. w sprawie ksztdcenia 

ustawicznego w formach pozaszkolnych wraz z suplementem zawierajqcym wskazane informacje.6. 

Cerlyfikat ze znakiem Funduszy Europejskich z nazwq Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozw6j 

oraz znakiem Unii Europejskiej z napisem Unia Europejska i Europejski Fundusz Spoteczny wraz z 

infomacjq o wsp6tfinansowaniu, zawierajqcy infotmacje wymienione w pkt VII pkt 2 ppkt 2 SIWZ. 7. 

Dokumenty potwierdzajqce posiadanie uprawnielvpetnomocnictw os6b skfadajqcych ofertq, o ile nie wynika 

to z przedstawionych dokument6w rejestrowych. 8. W przypadku skiadania oferty wsp6lnej, po 

ustanowieniu petnomocnika, do oferty nalety dotqczyt petnomocnictwo do reprezentowania w 

postqpowaniu lub do reprezentowania w postqpowaniu i zawarcia umowy; 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.l) TRYB UDZlELENlA ZAM~WIENIA 

IV.l .I) Tryb udzielenia zam6wienia: ptzetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria zwiqzane z przedmiotem zam6wienia: 

1 - Cena - 20 

2 - Kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe kadry dydaktycznej - 25 

3 - JakoSC oferowanego programu szkolenia - 25 

4 - Spos6b organizacji zajqC praktycznych - 12 

5 - Posiadanie przez instytucjq szkoleniowq ce1tyfikat6w jakoSci ustug - 7 

. 6 - Doiwiadczenie instytucji szkoleniowej w realizacji szkolen - 6 

7 - Miejsce szkolenia - 5 

IV.3) ZMIANA UMOWY 



i 
przewiduje s i ~  istotne zmiany postanowiell zawartej umowy w stosunku do t r d c i  oferty, na 

podstawie kt6rej dokonano wyboru wykonawcy: 
1 I 

Dopuszczalne zmiany postanowiell umowy oraz okreSlenie warunk6w zmian i 
! 

Zamawiajqcy dopuszcza motliwoSC zmiany postanowiefi zawartej umowy w stosunku do treSci oferty, na 1 
podstawie kt6rej dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku: 1) Zaistnienia okolicznoSci 

uniemotliwiajqcych przeprowadzenie zajeC osobom wskazanym przez Wykonawcq w ofercie na skutek 

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

zastqpstwo o co najmniej r6wnorqdnych kwalifikacjach. 2) Zaistnienia nieprzewidzianych okolicznoSci 

uniemotliwiajqcych przeprowadzenie zajqC w miejscu lub terminie wskazanym przez Wykonawcq w ofercie 

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

terminie uzgodnionym z Zamawiajqcym. 3) Zaistnienia okolicznoSci uniemotliwiajqcych skierowanie na 
i 

szkolenie liczby osdb ustalonej w umowie, zaletnej od liczby zdolnych do uczestnictwa w szkoleniu. ! 
I 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 1 
! 
1 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na kt6rej jest dostgpna specyfikacja istotnych warunk6w i 
zamowienia: www.pupsokolka.pl; www.pup.sokolka.sisco.info/ I 

I 
Specyfikacjq istotnych warunk6w zam6wienia motna uzyskaC pod adresem: Powiatowy Urzqd Pracy ' 

w Sok6tce1 ul. Kryrlska 40, stanowisko 5. 

IV.4.4) Termin sktadania wnioskdw o dopuszczenie do udziatu w postgpowaniu lub ofert: 16.06.2015 

godzina 08:15, miejsce: Powiatowy Urzqd Pracy w Sok6ice, ul. Ktyhska 40, pok6j nr 18. 

1.4.5) Termin zwiqzania ofertq: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sktadania ofert). 

4.16) lnformacje dodatkowe, w tym dotyczqce finansowania projektu/programu ze Srodk6w Unii 

Europejskiej: Zamdwienie finansowane w ramach projektu AMywizacja os6b mbdych pozostajqcych bez 

--ICY w powiecie sok6lskim (I) pn. Aktywna Mdz ie t  wspMinansowanego ze Srodk6w Europejskiego 

Funduszu Spokznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozw6j 2014-2020 - OS 

priorytetowa: I. Osoby mbde na rynku pracy, Dziatanie 1.1 Wsparcie os6b dodych pozostajqcych bez 

,,&y na regionalnym rynku pracy, Poddziatanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu 

Dtecznego. 

IV.4.17) Czy przewiduje sig uniewetnienie postgpowania o udzlelenie zam6wieniaJ w pnypadku 

~pnyznania 8rodk6w pochodqcych z budtetu Unii Europejskiej oraz niepodlegajqcych zwrotowi 

dk6w z pomocy udzielonej przez pallstwa cz#onkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym 

Handlu (EFTA), kt6re miaty by6 przeznaczone na sfinansowanie catoSci lub czgSci zam6wienia: nie 


