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Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 161478-2011 z dnia 2011-06-16 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Darłowo
Przedmiotem zamówienia jest: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń oraz zajęć terapeutycznych i turnusu
rehabilitacyjnego w ramach projektu systemowego Szansa na rozwój realizowanego w 2011 r przez Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej w...

Darłowo: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń oraz zajęć
terapeutycznych i turnusu rehabilitacyjnego w ramach projektu
systemowego Szansa na rozwój realizowanego przez Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej w Darłowie w 2011 roku współfinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej,
Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie
7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy
społecznej.
Numer ogłoszenia: 105590 - 2011; data zamieszczenia: 09.05.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej , ul. O.D. Tynieckiego 20, 76-150 Darłowo, woj.
zachodniopomorskie, tel. 94 3146776, faks 94 3146776.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.mops.darlowo.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń oraz zajęć
terapeutycznych i turnusu rehabilitacyjnego w ramach projektu systemowego Szansa na rozwój realizowanego
przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Darłowie w 2011 roku współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja
Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i
upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest:
Organizacja i przeprowadzenie szkoleń oraz zajęć terapeutycznych i turnusu rehabilitacyjnego w ramach projektu
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systemowego Szansa na rozwój realizowanego w 2011 r przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Darłowie
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej
integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
Przedmiot zamówienia obejmuje : Zadanie I- terapia społeczna osób niepełnosprawnych z zaburzeniami
psychicznymi Zadanie II - szkolenia osób bezrobotnych, niepracujących i pracujących zagrożonych marginalizacją
społeczną w celu poprawy ich funkcjonowania w środowisku lokalnym oraz powrót na otwarty rynek pracy. W
ramach Zadania I Zamawiający przewiduje następujące części zamówienia: Część 1 - zorganizowanie 7 dniowego
turnusu rehabilitacyjnego dla 13 osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi + opiekun (gratis). Termin
realizacji zamówienia: wrzesień - październik 2011 r. W ramach turnusu Wykonawca zapewni: noclegi w pok. 2-3
osobowych, 3 posiłki dziennie, opiekę medyczną i pielęgniarską, 2 zabiegi rehabilitacyjne dziennie wg zalecenia
lekarza, zajęcia manualne i rekreacyjne, ubezpieczenie NNW oraz 8 godzin treningu kompetencji społecznych
(asertywność, radzenie sobie ze stresem oraz komunikacja interpersonalna) i 10 godzin muzykoterapii. Ponadto
Wykonawca zapewni przejazd uczestników turnusu z Darłowa do ośrodka rehabilitacyjnego oraz powrót do
Darłowa. Kod CPV-85.31.25.00-4 Część 2 - Terapia zajęciowa - grupa 13 osobowa, czas realizacji: czerwiec grudzień 2011 r., ogółem 50 godzin zajęć grupowych , (m.innymi: zajęcia plastyczne z wykorzystaniem
różnorodnych materiałów oraz technik plastycznych dostosowanych do zainteresowań oraz możliwości osób
niepełnosprawnych, których celem jest wyrobienia koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz rozwijanie sprawności
manualnych). Kod CPV-85 31 12 00-4 Część 3 -Terapia rehabilitacyjno-ruchowa na basenie - grupa 13
osobowa(+ opiekun), czas realizacji: sierpień - grudzień 2011 r., miejsce realizacji: miasto Darłowo, ogółem 40
godzin. W ramach zadania - zakup strojów kąpielowych dla 13 osób, karnetów na basen, zapewnienie transportu
na basen( w obie strony) - miejsce zbiórki: MOPS Darłowo. kod CPV-85 31 12. 00-4 W ramach zadania II
Zamawiający przewiduje następujące części zamówienia: Część 1 - Zorganizowanie kursu prawa jazdy kat. B dla
7 osób zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 27.10.2005
r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami , instruktorów i
egzaminatorów (Dz.U. z 2005 r., Nr 217, poz. 1834 z późn. zmianami). W ramach zadania opłacenie badania
lekarskiego oraz pierwszego egzaminu teoretycznego i praktycznego w woj. ośrodku ruchu drogowego dla 7
osób. Termin realizacji zadania: wrzesień - grudzień 2011 r. W tym terminie wszyscy beneficjenci muszą przystąpić
do pierwszego egzaminu teoretycznego i praktycznego w WORD. Zajęcia teoretyczne prowadzone będą w sali
dydaktycznej na terenie miasta Darłowo. Kod CPV- 80 41 12 00-0 Część 2 - Szkolenie - kurs technologii żywności
i żywienia z elementami dekorowania potraw, talerzy i stołów dla 5 osób w okresie sierpień - grudzień 2011 r. w
wymiarze 65 godzin zajęć, w tym 40 godzin zajęć teoretycznych i 25 praktycznych - warsztatowych. Zakres
merytoryczny szkolenia będzie obejmował m. innymi: podział żywności na grupy, higiena żywności i żywienia,
przechowywanie i utrwalanie żywności, suszenie, wędzenie i zamrażanie, zasady HACCP, zasady i techniki
dekorowania stołów z wykorzystaniem odpowiedniej kolorystyki i dodatków stosownie do okazji, dekorowanie
potraw przy wykorzystaniu odpowiednich narzędzi oraz odpowiedni dobór owoców i warzyw do dekoracji, zasady
dekorowania talerzy. Zajęcia praktyczne będą się odbywały w placówce gastronomicznej przystosowanej do
przeprowadzenia przedmiotowego szkolenia na terenie miasta Darłowo. Kod CPV-80 53 00 00-8 Część 3
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-szkolenie - kurs w zakresie opiekuna w domu pomocy społecznej dla 4 osób w okresie sierpień- grudzień 2011 r .
Zakres tematyczny szkolenia powinien obejmować w szczególności: podstawowe wiadomości z zakresu
psychologii i etyki zawodu opiekuna , gerontologii, ogólne aspekty pielęgnacji osób w starszym wieku, zagadnienia
rehabilitacji osób niepełnosprawnych, pielęgnacja chorych z różnymi schorzeniami. Zajęcia ogółem będą
obejmowały 100 godzin, w tym 40 godz. zajęć teoretycznych oraz 60 godzin zajęć praktycznych w placówce
opiekuńczo-leczniczej . Część 3 -Kod CPV- 80 53 00 00-8 Część 4 - Warsztaty kreowania kariery osobistej - dla
13 osób w okresie maj - wrzesień 2011 r. - ogółem 138 godzin (w tym 52 godz. indywidualnych konsultacji).
Zakres tematyczny : terapeuta rodzinny - trening kompetencji i umiejętności społecznych, diagnoza indywidualna,
tworzenie i zarządzanie budżetem domowym, konsultacje indywidualne (1 godz. dla osoby) - 40 godzin ogółem,
doradca zawodowy- analiza rynku pracy, tworzenie dokumentów aplikacyjnych, przygotowanie do rozmowy
kwalifikacyjnej, określenie predyspozycji zawodowych, stworzenie ścieżki rozwoju zawodowego, konsultacje
indywidualne (1 godzina na osobę) - 26 godzin ogółem psycholog- kreowanie autorozwoju, sposoby radzenia
sobie ze stresem, trening asertywności, autoprezentacja, twórcze rozwiązywanie problemów, komunikacja
interpersonalna, konsultacje indywidualne (po 2 godz. na osobę) - 64 godz. ogółem. wizaż - wizyta każdego
uczestnika u fryzjera i kosmetyczki, pierwsza pomoc przedmedyczna - 8 godz. Kod CPV- 80.57.00.00-0.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających polegających na powtórzeniu tego samego
rodzaju zamówień stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.41.12.00-0, 80.53.00.00-8, 80.57.00.00-0, 85.31.12.00-4,
85.31.25.00-4.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 7.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.12.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
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
- w przypadku Wykonawców szkoleń dla osób bezrobotnych posiada aktualny wpis do rejestru instytucji
szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę
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instytucji szkoleniowej, - w przypadku szkół nauki jazdy- posiada aktualny wpis w rejestrze
przedsiębiorstw prowadzących ośrodki szkolenia kierowców w Starostwie Powiatowym właściwym dla
siedziby firmy oraz wpis do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy właściwego
ze względu na siedzibę firmy, - w przypadku organizacji turnusu rehabilitacyjnego dla osób
niepełnosprawnych - posiada aktualny wpis do rejestru ośrodków lub organizatorów turnusów.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca wykaże, że posiada doświadczenie zawodowe niezbędne do wykonania przedmiotu
zamówienia, tj. wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed dniem upływu terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wykonał co najmniej 1 szkolenie, 1 zajęcia
terapeutyczne lub 1 turnus rehabilitacyjny w przedmiocie zamówienia na zlecenie jednostki
organizacyjnej pomocy społecznej w ramach PO Kapitał Ludzki.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zleceniodawca uzna, że Zleceniobiorca spełnia ww. warunki jeżeli złoży podpisane oświadczenie o
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 1.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca wykaże, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają niezbędne
kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich
uprawnień.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zleceniodawca uzna, że Zleceniobiorca spełnia ww. warunki jeżeli złoży podpisane oświadczenie o
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 1.
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 spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,
dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia 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, z
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu
potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
wykaz

osób,

które

będą

uczestniczyć

w

wykonywaniu

zamówienia,

w

szczególności

odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz
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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
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
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
nie zalega z uiszczaniem 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 - wystawiony nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert
nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo
zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed
notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego
lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
X. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia
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spełnienia warunków udziału w postępowaniu: 1) oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki udziału w
postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych złożone na formularzu zgodnie z treścią
wzoru - załącznik nr 1; 2) wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia z podaniem ich kwalifikacji
i doświadczenia zawodowego - załącznik nr 2, 3) wykaz przeprowadzonych szkoleń lub zajęć terapeutycznych w
okresie 3 ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszyw tym okresie, w przedmiocie zamówienia na zlecenie jednostki organizacyjnej pomocy społecznej w ramach PO
POKL - załącznik nr 3, 4) aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru instytucji szkoleniowych WUP właściwego
ze względu na siedzibę Wykonawcy (dot. organizacji szkoleń), 5) aktualne zaświadczenie Starostwa Powiatowego
właściwego ze względu na siedzibę Wykonawcy o wpisie do rejestru przedsiębiorstw prowadzących ośrodki
szkolenia kierowców oraz wpis do rejestru instytucji szkoleniowych WUP właściwego ze względu na siedzibę
Wykonawcy (dot. kursu prawa jazdy), 6) aktualny wpis do rejestru ośrodków lub organizatorów turnusów
rehabilitacyjnych (dot. organizacji turnusu rehabilitacyjnego). XI. Pozostałe dokumenty , które należy złożyć 1)
formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 4, 2) oferta w formie opisowej zawierająca m. innymi
informacje dotyczące zakresu i programu szkolenia, zajęć terapeutycznych, proponowanych form dydaktycznych
,miejsca prowadzenia szkoleń, planu zajęć i inne informacje istotne dla realizacji przedmiotu zamówienia
(oddzielnie dla każdej części 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: najniższa cena.
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 oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający dopuszcza zmiany istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty polegającej
na : 1) zmianie terminu realizacji zamówienia z przyczyn niezależnych od Zamawiającego jak również Wykonawcy
przy wystąpieniu okoliczności, które nie mogły być przewidziane przed podpisaniem umowy uniemożliwiające
terminową realizację zamówienia np. choroba, wypadek, zdarzenie losowe i inne sytuacje nie wynikające z
zaniedbań którejś ze stron, a czas wydłużenia jest niezbędny do wykonania przedmiotu umowy, 2) zmianie
wynagrodzenia Wykonawcy w sytuacji konieczności zmniejszenia lub zwiększenia ilości osób (uczestników
szkolenia) lub zakresu usług przez Zamawiającego , Przyczyną zmiany może być również zmiana powszechnie
obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia. Zmiana
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umowy pod rygorem nieważności może być dokonana w formie pisemnej - aneksu do umowy.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.mops.darlowo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Ul. O. D. Tynieckiego 20
76-150 Darłowo pok. nr 3.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.05.2011
godzina 08:45, miejsce: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej W Darłowie, ul. O. D Tynieckiego 20 76-150
Darłowo pok. nr 12.
IV.4.5) Termin związania ofertą: do 16.06.2011.
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii
Europejskiej: Projekt systemowy pn. Szansa na rozwój realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w
Darłowie współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej
integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej..
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: tak

