
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

OA.381.5.2012.MSz. 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 

Przedmiot zamówienia: 
Organizacja dwóch szkoleń grupowych zamkniętych dla pracowników  

Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmie 

w ramach projektu pt. „Urząd bez granic”  

realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie współfinansowanego ze środków 

Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,  

Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”,  

Działanie 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej 

w regionie”, Poddziałnie 6.1.2 „Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy 

w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie” 
 w zakresie: 

„Networking- budowanie sieci współpracy” 

„Gender – mainstreaming (równość szans kobiet i mężczyzn)” 
 

Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego 

 

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I.1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie Pl. Niepodległości 1, 22-100 Chełm, woj. 

Lubelskie, 

Tel. (082) 562-76-97, fax.(082) 562-76-68 

 

Adres strony zamawiającego:  www.pupchelm.pl 

Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu 

zakupów:  NIE DOTYCZY 

 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa 

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

 

II.1) Określenie przedmiotu zamówienia 

II.1.1) nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

organizacja dwóch szkoleń grupowych zamkniętych dla  pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmie. 

Pierwsze szkolenie nt.  Networking- budowanie sieci współpracy,  drugie szkolenie  Gender – mainstreaming 

(równość szans kobiet i mężczyzn). 

projekt pt. „Urząd bez granic” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Poddziałanie 6.1.2  

Umowa nr POKL.06.01.02-06-014/10-00.  

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi  

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkość lub zakres zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest 

organizacja dwóch szkoleń grupowych zamkniętych dla  pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w 

Chełmie.  

Pierwsze szkolenie nt. Networking- budowanie sieci współpracy dla 31 pracowników Powiatowego Urzędu 

Pracy w Chełmie. Szkolenie w dwóch grupach   (15 osób w jednej i 16 osób w drugiej grupie) Szkolenie dla 22 

pracowników finansowane będzie z projektu pt. „Urząd bez granic” współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VI 

„Rynek pracy otwarty dla wszystkich” Działanie 6.1.”Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie 

aktywności zawodowej w regionie” Poddziałanie 6.1.2 „Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy 

w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie” Umowa nr POKL.06.01.02-

06-014/10-00.  Szkolenie dla pozostałych 9 osób finansowane będzie ze środków Funduszu Pracy. 

Drugie szkolenie  nt. Gender – mainstreaming (równość szans kobiet i mężczyzn) dla 31 pracowników 

Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmie. Szkolenie w dwóch grupach   (15 osób w jednej i 16 osób w drugiej 

grupie).  Szkolenie dla 25 pracowników finansowane będzie z projektu pt. „Urząd bez granic” 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program 

Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie 
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Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich” Działanie 6.1.”Poprawa dostępu 

do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie” Poddziałanie 6.1.2 „Wsparcie powiatowych 

i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w 

regionie” Umowa nr POKL.06.01.02-06-014/10-00. Szkolenie dla pozostałych 6 osób finansowane będzie ze 

środków Funduszu Pracy. 

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: NIE 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  

Wspólny słownik zamówień CPV 80511000-9- usługi szkolenia personelu 
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: NIE 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: NIE 

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

Szkolenie Networking- budowanie sieci współpracy: I grupa 24-25 września 2012r. II grupa 08-09 

października 2012r.  

Szkolenie Gender – mainstreaming (równość szans kobiet i mężczyzn): 15 października 2012 r. – I grupa i 

29 października  2012 r. – II grupa. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM  

I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM: nie wymaga się 

Czy  przewiduje się wniesienie wadium przez Wykonawców do przetargu: NIE 

III.2) ZALICZKI 

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: NIE 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS 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: 

- na potwierdzenie spełnienia warunków posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub 

czynności Wykonawca winien wykazać, iż posiada wpis do rejestru instytucji szkoleniowych  prowadzonego 

przez WUP właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej 

III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

na potwierdzenie spełnienia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia Wykonawca winien wykazać, że w 

okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy w tym okresie wykonał co najmniej 1 szkolenie z zakresu Networking- budowanie sieci współpracy lub 

o podobnej tematyce oraz 1 szkolenie z zakresu Gender – mainstreaming (równość szans kobiet i mężczyzn) lub 
o podobnej tematyce o wartości co najmniej 3 000,00 zł netto każde oraz załączeniu dokumentu 

potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane należycie, 

III.3.3 Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: - - - 

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: 

na potwierdzenie spełniania warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Wykonawca 

winien wykazać dysponowanie:  Zapewnienia kadry dydaktycznej realizującej szkolenie, która posiada 

minimum wykształcenie wyższe, kwalifikacje, doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, w tym w prowadzeniu 

szkoleń związanych z przedmiotem zamówienia 

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:- - -  

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: 

- wykaz wykonywanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw 

lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunków wiedzy i doświadczenia  

w okresie ostatnich trzech lat przez upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału 

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

przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu  potwierdzającego, że dostawy lub usługi 

zostały wykonane lub są wykonane należycie. 
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- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich 

kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także 

zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 

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, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, 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 dopuszczeniu do udziału w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 

ust. 1 pkt.2 ustawy 

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na  potencjał 

innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia,  przekłada  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, 

przekłada: 

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

potwierdzających, 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.5) Informacja o dokumentach potwierdzających że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane 

odpowiadają określonym wymaganiom : - - - -  

III.6) Inne dokumenty 

Inne dokumenty niewymienione w pkt. III.4) albo w pkt. III.5) 

Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych  prowadzonego przez WUP właściwy ze względu na siedzibę 

instytucji szkoleniowej 

Wykonawca może polegać na  wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do 

wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego 

łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż 

będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu 

pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres 

korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie  publiczne tylko dla wykonawców, 

 u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: NIE 

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: 

     Cena szkolenia         -45% 

     Program,  materiały szkoleniowe i publikacje książkowe                  -20% 

     Posiadanie przez instytucję szkoleniową certyfikatu jakości usług   -10% 

     Wykształcenie i doświadczenie kadry trenerskiej w prowadzeniu zajęć  -25% 

  IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: NIE 

  IV.3) ZMIANA UMOWY 

 Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści ofert, na        

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: NIE 

 IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

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

zamówienia: www.pupchelm.pl.  

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowy Urząd Pracy  

w Chełmie, Plac Niepodległości 1, 22-100 Chełm, p. 162,  

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczeniu do udziału w postępowaniu lub ofert:  

 20 sierpnia 2012r. godzina10
00 

sekretariat  p.164, I piętro Plac Niepodległości 1, 22-100 Chełm 

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: Szkolenie 47 pracowników finansowane będzie ze środków projektu  pt. „Urząd bez granic” 

realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w 

ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VI „Rynek pracy 

otwarty dla wszystkich”, Działanie 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności 

http://www.pupchelm.pl./
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zawodowej w regionie”, Poddziałnie 6.1.2 „Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji 

zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie”. 

 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 

V.)Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej: Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej 

VI.)Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony 

internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu 

zakupów: NIE DOTYCZY 

VII.) Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych –  30.07.2012r. nr 275408-2012. 

 

      Zatwierdził 

      Dyrektor 

      Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmie 

      Alicja Nawrocka 

       /-/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


