
dres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych 

Warunków Zamówienia: 

bip.powiatmysliborski.pl/zamowienia/lista/13.dhtml 

 

Myślibórz: Usługi szkoleniowe. 

Numer ogłoszenia: 193576 - 2013; data zamieszczenia: 17.05.2013 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Powiatu w Myśliborzu , ul. Spokojna 22, 74-300 

Myślibórz, woj. zachodniopomorskie, tel. 95 7472021, faks 95 7473153. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatmysliborski.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi szkoleniowe.. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 

zamówienia jest świadczenie usług w zakresie zwiększenia aspiracji edukacyjnych i 

motywacji do nauki poprzez poradnictwo zawodowe i doradztwo psychologiczno-

pedagogiczne, podniesienia poziomu wiedzy i rozwój kompetencji kluczowych poprzez 

zajęcia wyrównawcze i pozalekcyjne, zwiększenia kompetencji zawodowych poprzez 

umożliwienie nabywania umiejętności zawodowych, wiedzy i doświadczenia na 

nowoczesnym sprzęcie w ramach kursów oraz praktyczne zapewnienie możliwości 

nowoczesnych technologii i organizacji pracy. Usługi będące przedmiotem zamówienia 

obejmują zadania określone szczegółowo w załącznikach Nr 1 i 1A do SIWZ wraz z dostawą 

materiałów szkoleniowych na zadnie/przedmiot (1 pakiet na szkołę) składające się min z 1 

szt. podręczników, literatury, lektur, filmów, prog. komputerowych i innych pomocy 

niezbędnych do przeprowadzenia poszczególnych szkoleń i kursów. Harmonogram szkoleń i 

kursów szczegółowo zostanie opracowany przez Wykonawcę w uzgodnieniu z 

poszczególnymi szkołami biorącymi udział w projekcie - w ciągu 7 dni od podpisania 

umowy. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje także pomoc w koordynacji i kontroli 

wydawania posiłków i organizacji transportu (Zamawiający oczekuje od Wykonawcy usług 

szkoleniowych aby osoby przeprowadzające szkolenia wspomagały pracowników szkoły 

odpowiedzialnych za realizację zadań w prawidłowości wydawania posiłków oraz transportu 

BO na zajęcia i z zajęć a w razie wykrycia nieprawidłowości niezwłocznego informowania o 

http://bip.powiatmysliborski.pl/zamowienia/lista/13.dhtml


tym fakcie Zamawiającego). Zamawiający zapewni sale szkoleniowe, wyposażenie sal w 

niezbędny sprzęt, posiłki oraz transport. Nie przewiduje się zaopatrzenia BO w materiały 

szkoleniowe.. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.21.00.00-9. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 

30.06.2014. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.2) ZALICZKI 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

 III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawca wykaże spełnienie warunku, jeżeli złoży oświadczenie z art. 22 

ust.1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych o spełnienie warunków udziału w 

postępowaniu z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawca wykaże spełnienie warunku, jeżeli złoży oświadczenie z art. 22 

ust.1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych o spełnienie warunków udziału w 

postępowaniu z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawca spełni warunek dysponowania odpowiednim potencjałem 

technicznym, jeżeli będzie dysponował wózkiem jezdnym z napędem 

silnikowy do przeprowadzenia kursu obsługi wózków jezdnych. 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 



o Wykonawca spełni warunek dysponowania osobami zdolnymi do 

wykonywania zamówienia, jeżeli: 1) wykaże dysponowanie osobami, które 

będą przewidziane do realizacji poszczególnych zadań, posiadającymi co 

najmniej: a) stopień zawodowy nauczyciela mianowanego prowadzącego 

zajęcia z przedmiotów przewidzianych w zadaniach Nr IV - (Zajęcia 

dydaktyczno-wyrównawcze dla kl. I,II,III), Nr V (Zajęcia pozalekcyjne dla 

klas maturalnych) oraz Nr VI - (Kurs języka obcego zawodowego); b) co 

najmniej 2-letnie doświadczenie w dziedzinie doradztwa zawodowego oraz 

wykształcenie pedagogiczne - w zakresie zadania Nr I (Szkolny Ośrodek 

Kariery) oraz zadania Nr II (Poradnictwo i doradztwo w zakresie prowadzenia 

własnej działalności gospodarczej); c) co najmniej 2-letnie doświadczenie w 

dziedzinie profilaktyki społecznej i resocjalizacji oraz wykształcenie 

pedagogiczne - w zakresie zadania nr III (Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne); 

d) co najmniej 2-letnie doświadczenie oraz wykształcenie pedagogiczne w 

przeprowadzeniu kursów specjalistycznych przewidzianych do realizacji w 

ramach zadania Nr 7. 2) Zamawiający dopuszcza możliwość wskazania do 

kilku zadań tej samej osoby pod warunkiem spełnienia opisanych wymogów 

dla każdego z nich. 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawca wykaże spełnienie warunku, jeżeli złoży oświadczenie z art. 22 

ust.1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych o spełnienie warunków udziału w 

postępowaniu z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ 

DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA 

WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY 

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa 

w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu należy przedłożyć: 

 potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub 

czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w 

szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje; 

 wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych 

wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z 

informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami; 

 wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w 

szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub 

kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 

zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania 

zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją 

o podstawie do dysponowania tymi osobami; 



 oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 

posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania 

takich uprawnień; 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy, należy przedłożyć: 

 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

 aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 

ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 

ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w 

postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji 

części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w 

zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzający, że: 

 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania 

ofert; 

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

 lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 

dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o 

tym, że nie należy do grupy kapitałowej; 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

IV.3) ZMIANA UMOWY 



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

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:  

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

Zgodnie z art. 144 Ustawy - Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje 

możliwość zmiany zawartej Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy, na podstawie 

określonych poniżej warunków: 1) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany 

przez ustawodawcę przepisów dotyczących stawki procentowej należnego podatku VAT; 2) 

zmiana oznaczenia danych Zamawiającego i/lub Wykonawcy; 3) zmiana personelu 

Wykonawcy lub Zamawiającego; 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia: http://bip.powiatmysliborski.pl/zamowienia/lista/13.dhtml 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo 

Powiatowe w Myśliborzu ul. Spokojna 22 74-300 Myślibórz. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 

ofert: 27.05.2013 godzina 11:45, miejsce: Starostwo Powiatowe w Myśliborzu Biuro Obsługi 

Interesanta (I piętro) ul. Spokojna 22 74-300 Myślibórz. 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 

ofert). 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze 

środków Unii Europejskiej: Konkurs nr 1/9.2/12 w ramach Priorytetu IX Rozwój 

wykształcenia i kompetencji w regionach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Tytuł 

projektu: Chcę być najlepszy w swoim zawodzie!- program podniesienia atrakcyjności i 

jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie myśliborskim, Numer wniosku: WND-

POKL.09.02.00-32-030 12.. 

IV.4.17) Czy 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 

 


