
Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 196090-2012 z dnia 2012-06-11 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Darłowo

Część 1 - przeprowadzenie indywidualnego doradztwa zawodowego oraz warsztatów aktywizacji zawodowej dla 29

uczestników projektu- osób bezrobotnych, nie pracujących, bądź pracujących zagrożonych wykluczeniem

społecznym , w tym 14 osób...

Darłowo: Przeprowadzenie zajęć doradztwa zawodowego oraz
indywidualnych konsultacji psychologicznych dla 29 osób w ramach
projektu systemowego Szansa na rozwój realizowanego w 2012 roku

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.

Numer ogłoszenia: 134684 - 2012; data zamieszczenia: 26.04.2012
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: Przeprowadzenie zajęć doradztwa zawodowego oraz

indywidualnych konsultacji psychologicznych dla 29 osób w ramach projektu systemowego Szansa na rozwój

realizowanego w 2012 roku 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..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Część 1 - przeprowadzenie

indywidualnego doradztwa zawodowego oraz warsztatów aktywizacji zawodowej dla 29 uczestników projektu-
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osób bezrobotnych, nie pracujących, bądź pracujących zagrożonych wykluczeniem społecznym , w tym 14 osób

niepełnosprawnych. Przedmiot zamówienia obejmuje 49 godzin zajęć, w tym 29 godzin indywidualnych spotkań z

doradcą zawodowym ( po 1 godz. dla każdej osoby) oraz zajęcia grupowe w dwóch grupach -po 10 godzin dla

każdej grupy. Przedmiot zamówienia powinien obejmować m.innymi : a.) analizę rynku pracy b.) komunikację

interpersonalną c.) autoprezentację, d.) potencjał osobisty na rynku pracy, e.) metody skutecznego poszukiwanie

pracy, f.) stworzenie dla każdego uczestnika indywidualnej ścieżki rozwoju poprzez wypracowanie Indywidualnego

Planu Działania Termin realizacji zajęć - maj -30 czerwiec 2012 r Miejsce realizacji- pomieszczenie będące w

dyspozycji Wykonawcy na terenie miasta Darłowo spełniające wymogi do prowadzenia zajęć szkoleniowych. Kod

CPV-80.57.00.00-0 Część 2- przeprowadzenie indywidualnej diagnozy psychologicznej dla 29 uczestników

projektu - osób bezrobotnych, nie pracujących, bądź pracujących, zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym

14 osób niepełnosprawnych. Przedmiot zamówienia obejmuje 58 godzin indywidualnych konsultacji

psychologicznych tj. po 2 godziny dla każdego beneficjenta. Przedmiot zamówienia powinien obejmować m.innymi:

określenie mocnych i słabych stron beneficjentów, szans, zagrożeń, określenie predyspozycji zawodowych,

zainteresowań, uzdolnień, umiejętności interpersonalnych, motywacji do rozwoju oraz wskazania do dalszych

działań w ramach projektu. Miejsce konsultacji- pomieszczenie będące w dyspozycji Wykonawcy na terenie

miasta Darłowo spełniające wymogi do prowadzenia zajęć szkoleniowych. Termin realizacji zajęć - maj -30

czerwiec 2012 r.

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): 80.57.00.00-0.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

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

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2012.

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

Oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1
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Prawa zamówień publicznych. Wykonawca szkoleń posiada aktualny wpis do rejestru instytucji

szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę

instytucji szkoleniowej . Wpis musi obejmować okres realizacji zdania.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1

Prawa zamówień publicznych. 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

5 szkoleń w przedmiocie zamówienia dla minimum 10 osób w jednym szkoleniu.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1

Prawa zamówień publicznych.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1

Prawa zamówień publicznych. Wykonawca wykaże, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu

zamówienia posiadają niezbędne kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, jeżeli ustawy nakładają

obowiązek posiadania takich uprawnień tj. w stosunku do części 1 - doradztwo zawodowe-

licencjonowany doradca zawodowy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r o

promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( tj.Dz.U z 2008 r, Nr.69,poz. 415 z późn.zm.),

posiadający co najmniej 3 letnie doświadczenie w prowadzeniu kursów-warsztatów w zakresie

doradztwa zawodowego oraz w stosunku do części 2- diagnoza psychologiczna- dyplom magistra

psychologii oraz przygotowanie pedagogiczne lub trenerskie ,pnadto co najmniej 3 letnie doświadczenie

w prowadzeniu kursów-warsztatów o takiej samej lub podobnej tematyce.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1

Prawa zamówień publicznych.

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
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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

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
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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)

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 oraz podstawy do

dysponowania tymi osobami- 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 krótszy-

w tym okresie, w przedmiocie zamówienia, z podaniem daty wykonania, ich wartości, liczby uczestników oraz

załączeniem dokumentu potwierdzającego należyte wykonanie zamówienia, - załącznik nr 3, 4) aktualne

zaświadczenie o wpisie do rejestru instytucji szkoleniowych WUP właściwego ze względu na siedzibę Wykonawcy

. Wpis musi obejmować okres realizacji zdania. 5) formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 4, 6)

oferta w formie opisowej zawierająca m. innymi informacje dotyczące zakresu , programu i form prowadzonych

zajęć zgodnych z przedmiotem zamówienia ,miejsca prowadzenia , 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,http://www.pokl-darlowo.pl/

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Ośrodek Pomocy

Społecznej w Darłowie, ul. O. D. Tynieckiego 20, 76-150 Darłowo.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.05.2012

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 06.06.2012.

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

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Część 1 - przeprowadzenie indywidualnego doradztwa zawodowego oraz warsztatów

aktywizacji zawodowej dla 29 uczestników projektu- osób bezrobotnych, nie pracujących, bądź pracujących

zagrożonych wykluczeniem społecznym , w tym 14 osób niepełnosprawnych..

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje 49

godzin zajęć, w tym 29 godzin indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym ( po 1 godz. dla każdej osoby)

oraz zajęcia grupowe w dwóch grupach -po 10 godzin dla każdej grupy. Przedmiot zamówienia powinien

obejmować m.innymi : a.) analizę rynku pracy b.) komunikację interpersonalną c.) autoprezentację, d.)

potencjał osobisty na rynku pracy, e.) metody skutecznego poszukiwanie pracy, f.) stworzenie dla każdego

uczestnika indywidualnej ścieżki rozwoju poprzez wypracowanie Indywidualnego Planu Działania Termin

realizacji zajęć - maj -30 czerwiec 2012 r Miejsce realizacji- pomieszczenie będące w dyspozycji Wykonawcy

na terenie miasta Darłowo spełniające wymogi do prowadzenia zajęć szkoleniowych..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.57.00.00-0.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2012.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: przeprowadzenie indywidualnej diagnozy psychologicznej dla 29 uczestników projektu -
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osób bezrobotnych, nie pracujących, bądź pracujących, zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym 14 osób

niepełnosprawnych. Przedmiot zamówienia obejmuje 58 godzin indywidualnych konsultacji psychologicznych tj. po

2 godziny dla każdego beneficjenta..

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia powinien

obejmować m.innymi: określenie mocnych i słabych stron beneficjentów, szans, zagrożeń, określenie

predyspozycji zawodowych, zainteresowań, uzdolnień, umiejętności interpersonalnych, motywacji do rozwoju

oraz wskazania do dalszych działań w ramach projektu. Miejsce konsultacji- pomieszczenie będące w

dyspozycji Wykonawcy na terenie miasta Darłowo spełniające wymogi do prowadzenia zajęć szkoleniowych.

Termin realizacji zajęć - maj -30 czerwiec 2012 r.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.57.00.00-0.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2012.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
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