
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie: Usługa przeprowadzenia cyklu szkoleń w podziale na 3

Części

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak

Nazwa projektu lub programu

Wydatek współfinansowany ze środków Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja

Rozwój, oraz Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Zachodniopomorskiego 2014-2020

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których

działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały

zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie

marginalizowanych

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej

kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez

zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli

przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie

postępowania:

Ogłoszenie nr 515316-N-2017 z dnia 2017-05-24 r.
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Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać

adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do

kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich

Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw

członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, krajowy numer identyfikacyjny

81014446200000, ul. ul. Mickiewicza 41 , 70383 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo

Polska, tel. 914 256 100, e-mail wup@unet.pl, faks 914 256 103.

Adres strony internetowej (URL): www.wup.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów

plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania

postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z

innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za

przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania

odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z

zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych

zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod

adresem (URL)

Nie
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Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

zamówienia

Tak

https://www.wup.pl/pl/urzad/zamowienia/zamowienia-publiczne/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod

adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w

inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w

inny sposób:

Tak

Inny sposób:

Oferta musi być sporządzona w języku polskim, mieć formę pisemną

Adres:

Wojewódzki Urz ą d Pracy w Szczecinie, ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szcecin, pok. 006

(Kancelaria Urzędu)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików,

które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod

adresem: (URL)
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SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa przeprowadzenia cyklu szkoleń w

podziale na 3 Części

Numer referencyjny: WUP.XVA.322.54.MBi.2017

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu

do:

wszystkich części 3

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

nie

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu

wykonawcy:

3

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa

innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty

budowlane: Część I: Przedmiotem zamówienia jest usługa zorganizowania i przeprowadzenie do 7

szkoleń dla 140 osób będących potencjalnymi projektodawcami deklarującymi chęć realizacji

projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu

Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 oraz Programu Operacyjnego

Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, dla których rolę Instytucji Pośredniczącej pełni Wojewódzki

Urząd Pracy w Szczecinie. Zamawiający zastrzega sobie prawo do: - rezygnacji z części zamówienia w

postaci zmniejszenia ilości planowanych szkoleń – do dwóch szkoleń, w przypadku niskiego
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zainteresowania wśród potencjalnych uczestników. Zamawiający nie dopuszcza możliwości

zwiększenia ogólnej liczby szkoleń, która maksymalnie może łącznie wynieść 7, a minimalnie 5. Część

II: Przedmiotem zamówienia jest usługa zorganizowania i przeprowadzenie do 5 szkoleń dla 100 osób

będących projektodawcami realizującymi projekty współfinansowane ze środków Europejskiego

Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 –

2020, dla których rolę Instytucji Pośredniczącej pełni Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do: - rezygnacji z części zamówienia w postaci zmniejszenia ilości

planowanych szkoleń o jedno szkolenie, w przypadku niskiego zainteresowania wśród potencjalnych

uczestników. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zwiększenia ogólnej liczby szkoleń, która

maksymalnie może łącznie wynieść 5, a minimalnie 4. Część III: Przedmiotem zamówienia jest usługa

zorganizowania i przeprowadzenie 8 szkoleń (w tym 3 szkoleń 2-niowych) dla 160 osób będących

potencjalnymi projektodawcami lub projektodawcami realizującymi już projekty współfinansowane ze

środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja

Rozwój 2014 – 2020, dla których rolę Instytucji Pośredniczącej pełni Wojewódzki Urząd Pracy w

Szczecinie. Zamawiający zastrzega sobie prawo do: - rezygnacji z części zamówienia w postaci

zmniejszenia ilości planowanych szkoleń o dwa szkolenia, w przypadku niskiego zainteresowania

wśród potencjalnych uczestników. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zwiększenia ogólnej liczby

szkoleń, która maksymalnie może łącznie wynieść 8, a minimalnie 6.

II.5) Główny kod CPV: 80510000-2

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

55300000-3

55120000-7

II.6) Całkowita warto ść zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita
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maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art.

134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia,

o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa

ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:   lub dniach:

lub

data rozpoczęcia:  lub zakończenia: 2017-12-08

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia

2017-12-08

2017-12-08

II.9) Informacje dodatkowe: Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę w

wysokości: - 37 400,00 zł brutto, - 26 700,00 zł brutto, - 42 700,00 zł brutto. Wymagany termin

realizacji przedmiotu zamówienia dla Części I- III: od dnia zawarcia umowy do dnia 08 grudnia 2017 r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o

ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: nie dotyczy

Informacje dodatkowe nie dotyczy

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: nie dotyczy

Informacje dodatkowe nie dotyczy

III.1.3) Zdolno ść techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Minimalny poziom zdolności: Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada

wymagane zdolności techniczne lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia,
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jeżeli wykaże, że: Część I- III 1) wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych

również wykonywał, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest

krótszy – w tym okresie, wykonał 4 usługi szkoleniowe wraz z zapewnieniem materiałów

szkoleniowych i zaświadczeń, dla grupy nie mniejszej niż 15 osób każda; o wartości nie mniejszej

niż 3 000, 00 zł brutto każda, wraz z podaniem wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów,

na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających

czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. W przypadku Wykonawców

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony

jeżeli będzie go spełniał samodzielnie co najmniej jeden z Wykonawców lub łącznie Wykonawcy

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. 2) dysponuje lub będzie dysponował jedną osobą

(w przypadku Części III max 3 osoby) skierowaną przez Wykonawcę do realizacji zamówienia

publicznego, w szczególności odpowiedzialną za świadczenie usługi, która wykaże się że: a) posiada

ukończone studia min. pierwszego stopnia w rozumieniu ustawy z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie

ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o

stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. 2011 nr 84 poz.

455 ze zm.), b) posiada 3 letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, w tym przeprowadzenie co

najmniej 300 godzin szkoleń, ( 1 h = 45 min), c) posiada 2 letnie doświadczenie w realizacji min. 2

projektów współfinansowanego ze środków EFS na stanowisku kierownika/koordynatora lub

równoważnego, oraz dodatkowo dla Części I: d) przeprowadziła 5 szkoleń z zakresu przygotowania

wniosku o dofinansowanie w projektach EFS, dla potencjalnych projektodawców deklarujących

chęć realizacji projektów współfinansowanych ze środków EFS w perspektywie finansowej

2014-2020, w tym 3 szkoleń z wykorzystania systemu SOWA w okresie ostatnich trzech lat przed

upływem terminu składania ofert. oraz dodatkowo dla Części II: d) przeprowadziła 4 szkolenia z

zakresu rozliczania wniosków o płatność w projektach EFS z wykorzystaniem systemu SL2014, dla

projektodawców realizujących projekty współfinansowane ze środków EFS w okresie ostatnich

trzech lat przed upływem terminu składania ofert. oraz dodatkowo dla Części III: d) przeprowadziła

5 szkoleń z zakresu równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z

niepełnosprawnościami oraz zasada równości szans kobiet i mężczyzn w projektach

współfinansowanych ze środków EFS, w perspektywie finansowej 2007-2013 i/lub 2014/2020; e)

przeprowadziła 5 szkoleń z zakresu kwalifikowalności wydatków w projektach współfinansowanych

ze środków EFS, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert; f)

przeprowadziła 5 szkoleń z zakresu realizacji projektów współfinansowanych ze środków EFS i/lub

rozliczania projektów współfinansowanych ze środków EFS, w okresie ostatnich 3 lat przed
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upływem terminu składania ofert. UWAGA!!! Część I-III Zamawiający Wymaga aby osoba

wskazana przez Wykonawcę z imienia i nazwiska brała udział w realizacji zamówienia.

Zamawiający nie uwzględni na poczet spełnienia warunków udziału w postępowaniu w zakresie

zdolności technicznych lub zawodowych, prowadzenia zajęć dydaktycznych ze wskazanego zakresu

na studiach licencjackich, magisterskich, podyplomowych oraz wykładów przeprowadzonych w

ramach konferencji. Tym samym zamawiający uzna na poczet spełnienia warunku tylko szkolenia

(kurs, seminarium). Każde wykazane szkolenie powinno obejmować minimum 7 godzin kształcenia

(1 godzina kształcenia = 45 minut). Z opisu przygotowanego przez Wykonawcę musi bezwzględnie/

wprost wynikać, jaki zakres tematyczny (należy szczegółowo opisać) był elementem wykazanego

szkolenia, aby członkowie komisji mogli jednoznacznie odczytać/ zidentyfikować informacje

względem postawionego kryterium. W przypadku wskazania szkolenia kilkudniowego, w którym

był poruszony wymagany zakres, należy wykazać, czy obejmował on min. 7 godzin kształcenia.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości realizacji danego szkolenia przez więcej niż jednego

trenera. Osoba/y wymieniona/e w zakresie kryteriów poza ceowych, muszą być tymi samymi, które

zostały wskazane przez Wykonawcę na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu.

Dotyczy Części III: W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę jednej osoby do realizacji

zamówienia, należy wykazać liczbę szkoleń z każdego ze wskazanych zakresów. W przypadku

zaoferowania przez Wykonawcę więcej niż jednej osoby a max. 3 osoby do realizacji zamówienia,

każda z osób musi wykazać pełen zakres wskazany dla pkt. 2 lit. a), b) i c) oraz odpowiednio w

zakresie pkt. 2 lit. d)- jedna osoba; w zakresie pkt. 2 lit. e)- druga osoba, w zakresie pkt. 2 lit. f)-

trzecia osoba. W takim przypadku należy złożyć/ wykazać te osoby na odrębnych Formularzach.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia

wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak

Informacje dodatkowe: Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których

mowa w pkt 1 ppkt 2) niniejszej SIWZ dla Części I -III, w stosownych sytuacjach oraz w

odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub

zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim

stosunków prawnych. 3. Zamawiający jednocześnie informuje, iż stosowna sytuacja o której mowa

w pkt 2 niniejszej SIWZ, wystąpi wyłącznie w sytuacji gdy: 1) Wykonawca, który polega na

zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując

zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności

przedstawiając (wraz z ofertą- osobne dla każdej Części) zobowiązanie tych podmiotów do oddania

mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie musi

https://bzp.uzp.gov.pl/IN/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=b64...

8 z 22 2017-05-24 10:45



wskazywać, że Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach

określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu

umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący

wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów. Zobowiązanie musi

określać w szczególności: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; b) sposób

wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia

publicznego; c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia

publicznego. d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do

warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub

doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 2)

Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub

zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w

postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których

mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1 Pzp. 3) W odniesieniu do warunków dotyczących

wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na

zdolnościach innych podmiotów, jeżeli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te

zdolności są wymagane. 4) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu, o którym mowa w

ppkt 1, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub

zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby Wykonawca w

terminie określonym przez zamawiającego: a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub

podmiotami lub b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli

wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w ppkt 1.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiaj ący przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy

PzpTak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa

wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
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III.3) WYKAZ O ŚWIADCZE Ń SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWC Ę W CELU

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ

SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA

SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w

postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ O ŚWIADCZE Ń LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWC Ę W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNO ŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3

USTAWY PZP:

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, może wezwać Wykonawcę, którego oferta została

najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na

dzień złożenia oświadczeń i/ lub dokumentów: Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej

ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do

rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5

pkt 1 ustawy Pzp; W przypadku wskazania dostępności przedmiotowych dokumentów w formie

elektronicznej pod określonym adresem internetowym ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych,

Zamawiający pobiera samodzielnie wskazane przez Wykonawcę dokumenty. W celu potwierdzenia

braku podstaw wykluczenia, o którym mowa w Rozdziale V.2. SIWZ. W sytuacji wskazanej w pkt

4, Wykonawca składa: a) Oświadczenie podmiotu czy nie zachodzą wobec podmiotu na zasoby

którego powołuje się Wykonawca, podstawy wykluczenia, składa oświadczenie o których mowa w

art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp, b) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej

ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do

rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5

pkt 1 ustawy Pzp; w przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności przedmiotowych

dokumentów w formie elektronicznej pod określonym adresem internetowym ogólnodostępnych i

bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych pobierze wskazane

przez Wykonawcę dokumenty. ; Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu o którym mowa w pkt 5 ppkt 1, składa

dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce

zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono
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upadłości lub wskazać dostępność przedmiotowych dokumentów w formie elektronicznej pod

określonym adresem internetowym ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, z których

Zamawiający w formie elektronicznej samodzielnie pobierze wskazane przez Wykonawcę

dokumenty. Zamawiający wymaga, aby w sytuacji, gdy przedmiotowe dokumenty będą dostępne

pod wskazanym przez Wykonawcę adresem internetowym wyłączenie w języku obcym (innym niż

język polski), Zamawiający żąda ich złożenia w formie pisemnej wraz tłumaczeniem na język polski.

; Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w

pkt 5 ppkt 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze

wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której

dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym,

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu

na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty o

których mowa pkt 5 ppkt 5) i 6) niniejszego rozdziału, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6

miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W zakresie dokumentów, o których mowa w pkt

5. ppkt 1) niniejszego rozdziału, albo odpowiadających im dokumentów określonych w pkt 5 ppkt

5), 6) – w przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się

w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych

przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający w celu potwierdzenia

spełniania warunków udziału w postępowaniu (art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp) i braku podstaw do

wykluczenia (art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp), korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów

o ile są one aktualne.

III.5) WYKAZ O ŚWIADCZE Ń LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWC Ę W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNO ŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1

USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU:

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, może wezwać Wykonawcę, którego oferta została

najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na

dzień złożenia oświadczeń i/ lub dokumentów: Wykazu usług wykonanych dla Części I - III, a w

przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat

przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości,

przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz
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załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie,

przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez

podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń

okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym

charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenia wykonawcy; w

przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne

dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3

miesiące przed upływem terminu składania ofert, zgodnie ze wzorem stanowiącym Formularz nr 5

do SIWZ, w celu wykonania potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunku udziału w

postępowaniu, o którym mowa w Rozdziale IV pkt 1 ppkt 2) 1) SIWZ, w podziale na Część I - III.

Wykazu osób dla Części I - III, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia

publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub

kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,

uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a

także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania

tymi osobami, zgodnie ze wzorem stanowiącym Formularz nr 6, 7 i 8 do SIWZ, w celu wykonania

potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w

Rozdziale IV pkt 1 ppkt 2) 2) SIWZ, w podziale na Część I - III. W przypadku zaoferowania przez

Wykonawcę więcej niż 1 osobę (max 3 osoby) dla Części III, Wykonawca zobowiązany jest złożyć

przedmiotowy Formularz- osobny dla każdej z osób. UWAGA!!! Wykonawca na wezwanie

Zamawiającego nie może wykazać powtórnie usług wykazanych w Formularzach w zakresie

kryteriów oceny ofert, służących przyznaniu punktacji w danej Części. Jeżeli Wykonawca w

uzupełnionych dokumentach powtórnie wykaże jakąkolwiek usługę, którą wskazał w danej Części

w kryteriach oceny ofert, Zamawiający nie uzna tej usługi z uwagi na przyznaną punktację.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

nie dotyczy

III.6) WYKAZ O ŚWIADCZE Ń LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWC Ę W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNO ŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2

USTAWY PZP

nie dotyczy

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Wykonawca, w terminie 3 dni, od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego, tj.

https://www.wup.pl/pl/urzad/zamowienia/zamowienia-publiczne/ informacji z otwarcia ofert, o

https://bzp.uzp.gov.pl/IN/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=b64...

12 z 22 2017-05-24 10:45



której mowa art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o

przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24

ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp, zgodnie ze wzorem stanowiącym Formularz nr 4 do niniejszej SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie

Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert

katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert

katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  

Przewidywana minimalna liczba wykonawców
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Maksymalna liczba wykonawców  

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące

dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie

katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu

zamówienia:
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Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej

oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na

jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji

technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

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

etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg

nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez

przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe
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IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego

przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje

nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać

wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez

zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji

elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym

wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości

postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
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licytacja wieloetapowa

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie

zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Stosownie do przepisu art. 144 ustawy PZP Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień

zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w

zakresie określonym poniżej w ust. 3. Wprowadzane zmiany mogą dotyczyć: I. Zamian będących

następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego: 1. Zmiany liczby uczestników danego

szkolenia: a) minimalnej liczby uczestników jednego szkolenia, warunkująca zorganizowanie szkolenia

z danego tematu zgodnie z Częścią …. opisu przedmiotu zamówienia. 2. Zmiany/rezygnacji z części

szkoleń: a) rezygnacji z części zamówienia w postaci zmniejszenia liczby planowanych szkoleń w danej

Części, z uwagi na brak zainteresowania danym szkoleniem przez uczestników. II. Zmiany będące

następstwem okoliczności leżących po stronie Wykonawcy: 1. Zmiana osoby/ób prowadzącej

szkolenie. a) spowodowana czynnikami niezależnymi od Wykonawcy. 1. Zmiana osoby/ób

prowadzącej szkolenie. a) spowodowana czynnikami niezależnymi od Wykonawcy; wprowadzane

zmiany mogą dotyczyć osoby/ób prowadzącej szkolenie, spowodowanej czynnikami niezależnymi od

Wykonawcy, tj. siła wyższa (siła wyższa definiowana jest jako zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do

przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia), oraz nagła choroba osoby/ób, uniemożliwiające realizację

zamówienia. W przypadku wystąpienia okoliczności wymienionej w ust. 3 pkt. II, gdy wskazana

osoba/y w ofercie nie będzie mogła zrealizować szkolenia, Wykonawca będzie musiał przedłożyć
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stosowne zaświadczenie oraz propozycję innej osoby, która spełniać będzie wymagania określone w

SIWZ, tj. posiadać kwalifikacje co najmniej takie jak osoba wskazana w ofercie cenowej Wykonawcy

oraz uzyskać minimum taką sama liczbę punktów uzyskanych w kryteriach oceny ofert. Wraz z

propozycją Wykonawca będzie musiał złożyć wszelkie niezbędne dokumenty wskazane w SIWZ.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2017-06-05, godzina: 11:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu

> Język polki

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) 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 być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części

zamówienia:Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące

sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał

przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznaneNie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Wykonawca, w myśl art. 25 a ustawy Pzp, zobowiązany jest do złożenia wyłącznie aktualnych na dzień

składania ofert, następujących oświadczeń i dokumentów: 1) Formularz nr 1 - Oferta cenowa dla

Części I- III 2) Formularz nr 2 - Oświadczenie z art. 25 a ust. 1 Pzp- wstępne potwierdzenie brak

podstawy wykluczenia 3) Formularz nr 3 - Oświadczenie z art. 25 a ust. 1 Pzp- wstępne potwierdzenie
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spełniania warunków udziału w postępowaniu 4) Formularz nr 9- Wykaz kryteriów poza cenowych dla

Części I 5) Formularz nr 10- Wykaz kryteriów poza cenowych dla Części II 6) Formularz nr 11- Wykaz

kryteriów poza cenowych dla Części III 7) Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do

podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę (w szczególności w sytuacjach

określonych w Rozdziale X pkt 4 i 5 lub w przypadku składania oferty wspólnej Rozdział VII pkt 5 i 6-

jeżeli dotyczy). Ww. pełnomocnictwa należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej. 8)

Zobowiązanie tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na

potrzeby realizacji zamówienia zgodnie z zapisami Rozdziału IV pkt 3 ppkt 1 - jeżeli dotyczy- wzór

Wykonawcy (zgodnie z formą określoną w Rozdziale VII, pkt. 4 SIWZ)

ZAŁ ĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZ ĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa:Część I

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego

-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem

zamówienia jest usługa zorganizowania i przeprowadzenie do 7 szkoleń dla 140 osób będących

potencjalnymi projektodawcami deklarującymi chęć realizacji projektów ze środków Europejskiego

Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 –

2020, dla których rolę Instytucji Pośredniczącej pełni Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do: - rezygnacji z części zamówienia w postaci zmniejszenia ilości

planowanych szkoleń – do dwóch szkoleń, w przypadku niskiego zainteresowania wśród potencjalnych

uczestników. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zwiększenia ogólnej liczby szkoleń, która

maksymalnie może łącznie wynieść 7, a minimalnie 5. Wymagania merytoryczne a) Uczestnicy szkoleń

Minimalna liczba uczestników jednego szkolenia, warunkująca zorganizowanie szkolenia z danego tematu,

to 15 osób zaś maksymalna to 20 osób z uwzględnieniem, iż przy realizacji zamówienia zostanie

przeszkolonych nie więcej niż 140 osób łącznie. Minimalna ilość osób, które zostaną skierowane na

szkolenia wynosi 100 osób.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80510000-2, 55120000-7, 55300000-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

https://bzp.uzp.gov.pl/IN/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=b64...

19 z 22 2017-05-24 10:45



Wartość bez VAT: 0,0

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2017-12-08

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena 55,00

Liczba szkoleń z zakresu LSI 2014 20,00

Liczba szkoleń z zakresu SOWA 20,00

Klauzula społeczna 5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa:Część II

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego

-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem

zamówienia jest usługa zorganizowania i przeprowadzenie do 5 szkoleń dla 100 osób będących

projektodawcami realizującymi projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu

Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego

2014 – 2020 oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, dla których rolę

Instytucji Pośredniczącej pełni Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie. Zamawiający zastrzega sobie

prawo do: - rezygnacji z części zamówienia w postaci zmniejszenia ilości planowanych szkoleń o jedno

szkolenie, w przypadku niskiego zainteresowania wśród potencjalnych uczestników. Zamawiający nie

dopuszcza możliwości zwiększenia ogólnej liczby szkoleń, która maksymalnie może łącznie wynieść 5, a

minimalnie 4. Wymagania merytoryczne d) Uczestnicy szkoleń Minimalna liczba uczestników jednego

szkolenia, warunkująca zorganizowanie szkolenia z danego tematu, to 15 osób zaś maksymalna to 20 osób

z uwzględnieniem, iż przy realizacji zamówienia zostanie przeszkolonych nie więcej niż 100 osób łącznie.
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Minimalna ilość osób, które zostaną skierowane na szkolenia wynosi 75 osób.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80510000-2, 55120000-7, 55300000-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 0,0

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2017-12-08

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena 60,00

Liczba szkoleń z zakresu SL2014 35,00

Klauzula społeczna 5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 3 Nazwa:Część III

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego

-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem

zamówienia jest usługa zorganizowania i przeprowadzenie 8 szkoleń (w tym 3 szkoleń 2-niowych) dla 160

osób będących potencjalnymi projektodawcami lub projektodawcami realizującymi już projekty

współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu

Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 oraz Programu Operacyjnego Wiedza

Edukacja Rozwój 2014 – 2020, dla których rolę Instytucji Pośredniczącej pełni Wojewódzki Urząd Pracy

w Szczecinie. Zamawiający zastrzega sobie prawo do: - rezygnacji z części zamówienia w postaci

zmniejszenia ilości planowanych szkoleń o dwa szkolenia, w przypadku niskiego zainteresowania wśród

potencjalnych uczestników. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zwiększenia ogólnej liczby szkoleń,
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która maksymalnie może łącznie wynieść 8, a minimalnie 6. Wymagania merytoryczne g) Uczestnicy

szkoleń Minimalna liczba uczestników jednego szkolenia, warunkująca zorganizowanie szkolenia z danego

tematu, to 15 osób zaś maksymalna to 30 osób z uwzględnieniem, iż przy realizacji zamówienia zostanie

przeszkolonych nie więcej niż 160 osób łącznie. Minimalna ilość osób, które zostaną skierowane na

szkolenia wynosi 120 osób. Zamawiający wskazuje, iż przyjęta rozpiętość pomiędzy minimalną a

maksymalną liczbą osób na danym szkoleniu, stwarza możliwość elastycznego konstruowania grupy pod

względem liczebności w sytuacji, gdy część szkoleń będzie cieszyła się mniejszym zainteresowaniem, a

część większym. W efekcie końcowym może to umożliwi ć Wykonawcy organizację szkoleń dla

maksymalnej liczby uczestników, jaką jest 160 osób.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80510000-2, 55120000-7, 55300000-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 0,0

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2017-12-08

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena 60,00

Liczba szkoleń z zakresu równości szans i niedyskryminacji 10,00

Liczba szkoleń z zakresu zarządzania, kontroli i zasad promocji 15,00

Liczba szkoleń z zakresu kwalifikowalności wydatków 10,00

Klauzula społeczna 5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

https://bzp.uzp.gov.pl/IN/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=b64...

22 z 22 2017-05-24 10:45


