PROJEKT KONKURSOWY pn. „DOJRZAŁY PRACOWNIK” WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW
UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

Kłobuck, dnia 09.01.2014r.

POWIAT KŁOBUCKI
reprezentowany przez ZARZĄD POWIATU KŁOBUCKIEGO.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego na:

Organizacja szkolenia dla osób bezrobotnych pn.
Pracownik ochrony osób i mienia
Zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
- Prawo zamówień publicznych.
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I.

NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Zamawiającym jest Powiat Kłobucki reprezentowany przez Zarząd Powiatu Kłobuckiego.
Adres Zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Kłobucku, Rynek im. Jana Pawła II 13,
42-100 Kłobuck, tel. 34/310-95-00, fax. 34/310-95-07,
strona internetowa: www.bip.klobuck.pl, e-mail:zamowienia@klobuck.pl,
NIP: 574-20-56-518.

II.

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie
przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn. zm.) zwanej dalej „Ustawą
Pzp" lub „Pzp".

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia szkolenia dla osób
bezrobotnych pn. PRACOWNIK OCHRONY OSÓB I MIENIA, zarejestrowanych
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kłobucku.
Przedmiot zamówienia jest współfinansowany w ramach projektu konkursowego pn.
DOJRZAŁY PRACOWNIK współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet
VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Poddziałanie 6.1.1. Wsparcie osób
pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.
Szkolenie przeznaczone jest dla 10 osób bezrobotnych. Zajęcia powinny odbywać się
w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 8.00 a 20.00.
Szkolenie realizowane musi być według planu nauczania obejmującego przeciętnie nie
mniej niż 25 godzin zegarowych tygodniowo (tj. 5 godzin zegarowych dziennie).
Maksymalna liczba godzin dydaktycznych w ciągu jednego dnia nie może przekroczyć
ośmiu.
Szkolenie musi zostać przeprowadzone w terminie 39 dni roboczych w wymiarze
254 godzin lekcyjnych (przez godzinę lekcyjną należy rozumieć 45 minut zajęć)
według planu nauczania obejmującego nie mniej niż 25 godzin zegarowych
w tygodniu (w tym godziny teoretyczne i praktyczne). W harmonogramie szkolenia
Wykonawca uwzględnia przerwy, które nie mogą przekroczyć łącznie 30 minut
w każdym dniu zajęć (wchodzące w 25 godzin zegarowych zajęć w tygodniu).
Szkolenie musi odbyć się na terenie powiatu kłobuckiego lub miasta Częstochowy.
Jednostka powinna posiadać dostęp do strzelnicy, na której odbywać się będą zajęcia
praktyczne w ramach szkolenia na pracownika ochrony osób i mienia.
Celem szkolenia jest nabycie umiejętności w zawodzie pracownika ochrony osób
i mienia. Program szkolenia musi obejmować zarówno część teoretyczną,
jak i praktyczną wyszczególnioną w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych
z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wymagań w zakresie szkoleń i kursów
potwierdzających przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia
strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomości przepisów prawa
związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia (Dz. U. z 2013 r., poz. 1688).
Program kursu powinien obejmować zagadnienia: blok ogólnoprawny, blok ochrona
osób, blok ochrona mienia, blok wyszkolenie strzeleckie, blok samoobrona i techniki
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interwencyjne.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do SIWZ,
który zawiera m.in.: opis materiałów szkoleniowych jakie każdy z uczestników
powinien otrzymać na własność, warunki w jakich ma się odbywać szkolenie, wykaz
sprzętu oraz narzędzi jakie wykonawca zobowiązany jest zapewnić podczas szkolenia
oraz inne wymagania zamawiającego.
Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych
wypadków uczestników szkolenia oraz ochrony danych osobowych na warunkach
opisanych w załączniku nr 1 do SIWZ.
Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić niezbędne badania lekarskie. Wykonawca
wlicza koszt za badania lekarskie w koszt kursu.
Do oferty należy przedłożyć wypełniony program szkolenia zawierający preliminarz
kosztów szkolenia, który powinien dodatkowo zawierać koszt badań lekarskich, koszt
materiałów szkoleniowych oraz koszt poczęstunku. W preliminarzu kosztów szkolenia
nie należy uwzględniać kosztu ubezpieczenia NNW.
Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku
Zamówień (CPV):
80530000-8 usługi szkolenia zawodowego
Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.

IV.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Zamawiający

wymaga,

aby

przedmiot

zamówienia

był

wykonany

w

terminie:

POSTĘPOWANIU ORAZ
OCENY
SPEŁNIANIA

OPIS
TYCH

03.02.2014 r. – 27.03.2014 r.
V. WARUNKI UDZIAŁU W
SPOSOBU
DOKONYWANIA
WARUNKÓW:

1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki
udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp:
1.1.

Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności
lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich
posiadania.
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania
tego warunku.
Wykonawca
potwierdza
spełnianie
warunku
poprzez
złożenie
oświadczenia (zał. Nr 3).

1.2.

Posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia.
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż w okresie
trzech lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy to w tym okresie, zrealizował co najmniej dwa
szkolenia grupowe z zakresu: „Pracownik ochrony osób i mienia”. Za
szkolenie grupowe Zamawiający uzna szkolenie, w którym brało udział
minimum 5 osób oraz załączy dowody, że zostały wykonane należycie.

1.3.

Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami
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zdolnymi do wykonania zamówienia.
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania
tego warunku.
Wykonawca
potwierdza
spełnianie
warunku
poprzez
złożenie
oświadczenia (zał. Nr 3).
1.4.

Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej
wykonanie zamówienia.
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania
tego warunku.
Wykonawca
potwierdza
spełnianie
warunku
poprzez
złożenie
oświadczenia (zał. Nr 3).

2. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunek
udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia
z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach,
o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
3. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunek
udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia
z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach,
o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy
z warunków określonych w pkt. 1.1-1.4 winien spełniać co najmniej jeden z tych
wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie.
Warunek określony w pkt 2 i 3 powinien spełniać każdy z wykonawców samodzielnie.

VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ
DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY
W
CELU
POTWIERDZENIA
SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
A. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, do oferty należy załączyć:
1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych
w art. 44 w nawiązaniu do art. 22 ust 1 pkt 1-4 ustawy Pzp. Wzór oświadczenia stanowi
Załącznik nr 3 do SIWZ.
2. Wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed terminem składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
z podaniem zakresu szkolenia, czasu realizacji szkolenia, liczby uczestników szkolenia i
odbiorców oraz dowody potwierdzające należyte wykonanie usług. Wzór stanowi
załącznik nr 6 do SIWZ.
W przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie
o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenie o spełnianiu każdego z warunków,
o których mowa w art. 22 ust. 1 składa co najmniej jeden z tych wykonawców albo
wszyscy ci wykonawcy wspólnie.
B. W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku
podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp należy złożyć
następujące dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za
zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub osobę upoważnioną, z zachowaniem
sposobu reprezentacji:
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1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu
niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp. Wzór oświadczenia
stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ.
3. Aktualne
zaświadczenie
właściwego
naczelnika
urzędu
skarbowego,
potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub
zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert.

4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub
potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu wymienionego w pkt. 2, 3 i 4 składa
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne
i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu.
Dokumenty o których mowa w lit. a, powinny być wystawione nie wcześniej niż
3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

C. W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku
podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp należy złożyć
następujące dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za
zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub osobę upoważnioną, z zachowaniem
sposobu reprezentacji:
1. Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa
w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, tj. w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) albo
informację, o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej. Wzór listy stanowi
Załącznik nr 7 do SIWZ.
Zamawiający zwróci się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie
wyjaśnień dotyczących powiązań, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy,
istniejących między przedsiębiorcami, w celu ustalenia czy zachodzą przesłanki
wykluczenia wykonawcy.
W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie
o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie
podlega wykluczeniu składa każdy z wykonawców oddzielnie.
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału
w postępowaniu na wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny, osoby zdolne do
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wykonania zamówienia lub zdolności finansowe innych podmiotów, które będą brały
udział w realizacji części zamówienia, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Pzp
zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając pisemne
zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów
na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1
Pzp polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b
Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda
przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów dotyczących tego
podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy. Postanowienia dotyczące
podmiotów, które mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami
Rzeczpospolitej stosuje się odpowiednio.
D. Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.
1. Formularz ofertowy wg wzoru na zał. nr 2 do SIWZ.
2. Oświadczenie Wykonawcy o wpisie do rejestru instytucji szkoleniowych. Wzór
oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ.
3. Program szkolenia wg wzoru na zał. nr 8 do SIWZ.
4. Certyfikat jakości usług, (jeżeli wykonawca posiada). Certyfikat jakości usług może
dotyczyć zarówno kierunku szkolenia, na które wykonawca złoży ofertę, jak również
Wykonawcy, jako instytucji szkoleniowej świadczącej usługi szkoleniowe. Wśród
certyfikatów przedstawianych mogą się znaleźć np.: certyfikat zarządzania jakością
kształcenia/szkolenia, wydany na podstawie międzynarodowych norm ISO, Standard
HACCP, certyfikat dla szkół językowych PASE lub inny znak jakości, akredytacje
Kuratora Oświaty itd.
5. Pełnomocnictwo złożone w oryginale lub poświadczona notarialnie kopia
do reprezentowania wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik.
6. W przypadku spółki cywilnej, wspólnicy nie przedstawiają osobnego dokumentu
zawierającego pełnomocnictwo, jednakże uprawnienia do reprezentacji spółki
przysługujące każdemu ze wspólników ma wynikać z samej umowy spółki cywilnej
dołączonej do oferty.

VII.
INFORMACJE
O
SPOSOBIE
POROZUMIEWANIA
SIĘ
ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIU
OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB
UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.
1. Niniejsze postępowanie jest prowadzone w języku polskim.
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują drogą pisemną, e – mail
lub faxem.
3. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje faxem lub e – mail, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza
fakt ich otrzymania.
4. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez wykonawcę,
zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez zamawiającego na numer faksu lub adres
e – mail podany przez wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający
zapoznanie się wykonawcy z treścią pisma.
5. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, należy kierować na adres:
Starostwo Powiatowe w Kłobucku – Wydział IR
ul. Rynek im. Jana Pawła II 13, 42-100 Kłobuck
Fax: 034/310-95-07
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e-mail: zamowienia@klobuck.pl
6. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Starostwo Powiatowe, 42-100 Kłobuck, ul. Ks. Skorupki 46, pok. Nr 213.

VIII. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ.
1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z pisemną prośbą - wnioskiem
o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający odpowie niezwłocznie, nie później jednak
niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert, na piśmie na zadane pytanie, przesyłając
treść pytania i odpowiedzi wszystkim uczestnikom postępowania, pod warunkiem,
że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do zamawiającego nie później
niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
2. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych
odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze
oświadczenie zamawiającego.
3. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich wykonawców w celu
wyjaśnienia treści SIWZ.
4. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nie prowadzącej do zmiany ogłoszenia
o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach,
zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym wykonawców,
którym przekazano SIWZ. oraz umieści taką informację na własnej stronie
internetowej (www.bip.klobuck.pl).

IX.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

1. Ustala się, że składający ofertę pozostaje nią związany przez 30 dni. Bieg terminu
związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin
związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
upływem terminu związania ofertą zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody
na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

X.OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT:
1. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
2. Oferta wraz z załącznikami musi być czytelna.
3. Oferta wraz załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną
do reprezentowania wykonawcy na podstawie wpisu do odpowiedniego rejestru
albo osoba należycie umocowana przez osobę uprawnioną do reprezentacji.
4. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa,
to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie
do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi
być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność
z oryginałem.
5. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy
dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski
winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez
Wykonawcę. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją
wiążącą.
6. W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie
np. Konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej w formularzu ofertowym należy
7
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wymienić dane wszystkich wykonawców występujących wspólnie ze wskazaniem
pełnomocnika do reprezentowania.
7. Dokumenty składające się na ofertę mogą być złożone w oryginale lub kserokopii
potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
8. Zaleca się, by każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty była podpisana
lub parafowana przez wykonawcę. Każda poprawka w treści oferty,
a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie,
przesłonięcie korektorem, etc powinny być parafowane przez Wykonawcę.
9. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane
innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: „Informacje
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. nr 153
poz. 1503)" i dołączone do oferty. Zaleca się, aby były trwale, oddzielnie spięte
i umieszczone w odrębnej kopercie. Zgodnie z tym przepisem przez tajemnicę
przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje
techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje
posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne
działania w celu zachowania ich poufności.
10.W ofercie Wykonawca winien wskazać części zamówienia, których wykonanie
powierzy podwykonawcom, zgodnie z informacją zawartą w formularzu ofertowym.
Brak powyższej informacji oznaczać będzie, że całość zamówienia zostanie
zrealizowana przez Wykonawcę.
11.Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
10.Złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne
spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez wykonawcę.

XI.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1. Oferty muszą być złożone w siedzibie Zamawiającego w Kłobucku przy ul. Rynek im. Jana
Pawła II 13 - kancelaria pok. nr 25, w terminie do dnia 17.01.2014 roku, do godziny
10:00. Godziny pracy Kancelarii: we wtorki od godz. 8:00 do godz. 16:00,
w pozostałe dni tygodnia (oprócz sobót i niedziel) od godz. 7:30 do godz.15:30.
2. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie
zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą
(firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres: Starostwo Powiatowe
w Kłobucku, ul. Rynek im. Jana Pawła II 13, 42-100 Kłobuck oraz opisane:
nazwa (firma) Wykonawcy, adres Wykonawcy
Starostwo Powiatowe w Kłobucku
Rynek im. Jana Pawła II 13
42-100 Kłobuck

Organizacja szkolenia dla osób bezrobotnych pn.
Pracownik ochrony osób i mienia
Oferta przetargowa, nie otwierać przed dniem 17.01.2014 r., godz. 11:00.
3. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie
niezwłocznie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.
4. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia
8
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do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne
zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert.
Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych
zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem
„ZMIANA". Koperty oznaczone „ZMIANA" zostaną otwarte przy otwieraniu oferty
Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury
dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.
5. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się
z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych
zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE".
Koperty z ofertami wycofanymi nie będą otwierane.

XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN OTWARCIA OFERT:
1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego przy ul. Ks. Skorupki 46
w Kłobucku, w pokoju nr 214, w dniu 17.01.2014 r. o godzinie 11:00.
2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
3. Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy (firmy), adresy wykonawców,
informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji
i warunków płatności zawartych w ofertach.
4. Otwarcie ofert jest jawne, wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.
W przypadku nieobecności wykonawcy przy otwieraniu ofert, zamawiający prześle
wykonawcy informację z otwarcia ofert na pisemny wniosek wykonawcy.

XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY :
1.

2.
3.
4.

Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, powinien w cenie brutto ująć
wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu
zamówienia oraz uwzględnić inne opłaty i podatki, a także ewentualne upusty
i rabaty zastosowane przez wykonawcę.
Cena brutto winna być wyrażona w złotych polskich (PLN), w złotych polskich będą
prowadzone również rozliczenia pomiędzy zamawiający, a wykonawcą. Całkowita
cena brutto wykonania zamówienia powinna być wyrażona liczbowo i słownie.
Cena brutto za realizację zamówienia zostanie wyliczona przez Wykonawcę
na podstawie wypełnionego Formularza ofertowego (zał. nr 2).
Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić.

XIV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ
KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM
ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT:
1. Przy ocenie ofert zamawiający będzie kierował się następującym kryterium:
Kryterium zasadnicze

Waga – udział % w ocenie

- cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia,
90%
na którą powinny składać się wszelkie koszty ponoszone przez Wykonawcę,
9
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- certyfikat jakości usług

10%

2. Ocenie zostanie poddana cena oferty brutto za realizację przedmiotu zamówienia
obliczona przez Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i podana
w „Formularzu ofertowym” stanowiącym załącznik nr 2 do oferty.
3. Maksymalna liczba punktów w kryterium równa jest określonej wadze kryterium
w %. Uzyskana liczba punktów w ramach kryterium zaokrąglona będzie
do drugiego miejsca po przecinku.
4. Przyznawanie ilości punktów poszczególnym ofertom odbywać się będzie
wg następującej zasady:
kryterium – cena brutto
Kx = (Cmin/Cx)*90 pkt,
gdzie:
Kx - ilość punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium cena brutto
za realizację zamówienia,
Cmin – najniższa cena brutto zaoferowana w ofertach złożonych na realizację
zamówienia,
Cx – cena brutto oferty ocenianej złożonej na realizację zamówienia.
Kryterium – certyfikat jakości usług
Bez względu na liczbę posiadanych przez Wykonawcę certyfikatów jakości usług,
kryterium zostanie obliczone w następujący sposób:
- posiadanie certyfikatu/certyfikatów jakości usług – 10 punktów,
- brak certyfikatu jakości usług – 0 punktów.
Certyfikat jakości usług może dotyczyć zarówno kierunku szkolenia, stanowiącego
przedmiot zamówienia, jak również wykonawcy, jako instytucji szkoleniowej
świadczącej usługi szkoleniowe. W tym kryterium będą uwzględniane różne rodzaje
certyfikatów, np.: Certyfikaty Systemu Zarządzania Jakością ISO, akredytacje
np. Kuratora Oświaty, Polskiego Towarzystwa Informatycznego, Polskiego Biura
Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych, atesty itp.
5. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu oraz
uzyska największą sumę punktów w ramach kryteriów ustalonych w pkt. 1.
6. Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi – 100
pkt.

XV. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
1. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom określonym w Ustawie Pzp oraz w niniejszej specyfikacji i została oceniona
jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia kryteria wyboru.
2. O odrzuceniu ofert(-y) oraz wyborze najkorzystniejszej oferty, zamawiający
zawiadomi niezwłocznie wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym
postępowaniu, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieści informacje,
określone wart. 92 ust. 1 pkt 1 Pzp (zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej
oferty) na własnej stronie internetowej (www.bip.klobuck.pl) oraz w swojej siedzibie
na „Tablicy ogłoszeń".
4. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie
wynikającym z art. 94 ustawy Pzp.
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XVI. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:
1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza przekaże
zamawiającemu informacje dotyczące osób podpisujących umowę oraz osób
upoważnionych do kontaktów w związku z realizacja umowy.
2. Zamawiający żąda aby Wykonawca przed podpisaniem umowy przedstawił dokument
lub dokumenty z których będzie wynikać uprawnienie do podpisania umowy.
3. W przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum (tzn. wykonawcy określonemu w art.
23 ust. 1 ustawy Pzp) - zamawiający przed podpisaniem umowy zażąda złożenia
umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

XVII.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

XVIII.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO
WYKONANIA UMOWY:
Zamawiający nie wymaga wniesienia należytego zabezpieczenia umowy.

XIX. INNE INFORMACJE:
1. Zamawiający nie przewiduje:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

składania ofert wariantowych,
udzielania zamówień uzupełniających,
zawarcia umowy ramowej,
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów,
wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej,
rozliczenia w walucie innej niż złoty polski,
wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4. ustawy Pzp,
możliwości udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

2. Zamawiający nie wykazuje kluczowych części zamówienia i nie żąda osobistego
wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

XX. UMOWA,
KTÓRA
BĘDZIE
PODPISANA
W
WYNIKU
ROZSTRZYGNIĘCIA
NINIEJSZEGO
POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA, BĘDZIE ZAWIERAŁA WSZYSTKIE
ZAPISY PODANE WE WZORZE UMOWY STANOWIĄCY ZAŁĄCZNIK
NR 9 DO NINIEJSZEJ SPECYFIKACJI, Z UWZGLĘDNIENIEM
TREŚCI OFERTY.
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XXI. POUCZENIE
O
ŚRODKACH
OCHRONY
PRAWNEJ
PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.
1.

2.
3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.

10.
11.

Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi,
jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu przedmiotowego zamówienia oraz poniósł
lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów
ustawy Pzp.
Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują
również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5
ustawy Pzp,
Środkami ochrony prawnej są:
a)
wniesienie informacji o nieprawidłowościach na podstawie art. 181
ustawy pzp,
b)
odwołanie,
c)
skarga do sądu.
Wykonawca lub uczestnik konkursu może w terminie przewidzianym
do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej
z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności,
do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje
odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2.
W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza
czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców
w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.
Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności
Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub
zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie
ustawy Pzp,
Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności
Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane
w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo w terminie 10 dni – jeżeli
zostały przesłane w inny sposób,
Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, także wobec postanowień
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia
publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub
zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie
internetowej,
Odwołanie wobec czynności innych niż określono powyżej wnosi się w terminie
5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności
można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego
wniesienia,
Szczegółowo kwestie związane z wniesieniem odwołania zawarte są
w art. 180-189 ustawy Pzp.
Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom
postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Szczegółowo kwestie
dotyczące skargi do sądu uregulowane zostały w art. 198a-198d ustawy Pzp.
ZATWIERDZAM:

Opr.: J.K.

.........................................
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