
Gnojnik: Organizacja i przeprowadzenie wsparcia dla Uczestników Projektu systemowego 

pn.: Jesteśmy najlepsi - GOPS Gnojnik etap I 

Numer ogłoszenia: 83794 - 2014; data zamieszczenia: 12.03.2014 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej , Gnojnik 363, 32-864 Gnojnik, 

woj. małopolskie, tel. 14 686 97 20, faks 14 686 97 20. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.gnojnik.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 

wsparcia dla Uczestników Projektu systemowego pn.: Jesteśmy najlepsi - GOPS Gnojnik etap I. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

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

zamówienia jest przeprowadzenie 2 form wsparcia w celu rozwoju osobistego uczestników 

projektu, którzy spełnili wymogi określone we wniosku o dofinansowanie projektu PO KL na lata 

2013 - 2014 Zadanie 1 Przeprowadzenie indywidualnych konsultacji z doradcą zawodowym dla 

Uczestników Projektu Zadanie 2 Przeprowadzenie terapii psychologicznej Uczestników Projektu. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.57.00.00-0. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2. 

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

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 

1. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Nie dotyczy 

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 

 Przedmiotowy warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada 

aktualny wpis do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia dotyczy doradcy 

zawodowego zad. 1 Ocena tego warunku będzie dokonana na podstawie analizy 

treści oświadczenia z art. 22 ust. 1 pzp oraz dokumentu określonego w rozdziale VII 

ust.1 pkt 5 SIWZ 



 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

 Przedmiotowy warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli: a) Zamawiający uzna, 

że dla zadań 1 i 2 Wykonawca posiada niezbędne doświadczenie, jeżeli wykaże, iż w 

ciągu ostatnich trzech lat przeprowadził (dla każdego zadania oddzielnie) 

przynajmniej 3 zajęcia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia i przedstawi 

dokumenty o należytym wykonaniu usługi (np. referencje). Zamawiający uznaje za 

objęty przedmiotem zamówienia wsparcie, którego zakres był co najmniej taki, jak 

opisany przedmiotem zamówienia. Jeśli w wymienionym załączniku Wykonawca 

przedstawia referencje imienne specjalisty realizującego szkolenie, wymagane jest 

złożenie oświadczenia przez Wykonawcę, że specjalista ten wykonywał dane 

zlecenie będąc zatrudnionym u Wykonawcy. b) udowodni, że usługi zostały 

wykonane lub są wykonywane należycie (w przypadku wspólnego ubiegania się o 

udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej wykonawców o udzielenie 

niniejszego zamówienia, oceniane będzie ich łączne doświadczenie). Ocena tego 

warunku będzie dokonana na podstawie analizy treści oświadczenia z art. 22 ust. 1 

pzp oraz dokumentu określonego w rozdziale VII ust.1 pkt 2 SIWZ. 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

 Przedmiotowy warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli: w przypadku wynajmu 

sali lub sprzętu od innego podmiotu - pisemne zobowiązanie tego podmiotu do 

oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy 

wykonaniu zamówienia. Ocena tego warunku będzie dokonana na podstawie analizy 

treści oświadczenia z art. 22 ust. 1 pzp oraz dokumentu określonego w rozdziale VII 

ust.1 pkt. 6 SIWZ 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

 Przedmiotowy warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli: a) Zamawiający uzna, 

że Wykonawca dysponuje kadrą niezbędną do wykonania zamówienia, jeżeli 

wykaże, że dysponuje (dla każdego zadania oddzielnie) minimum 1 osobą oraz 

minimum 1 osobą na zastępstwo, które spełniają warunki wymienione w opisie 

zadań. Ocena tego warunku będzie dokonana na podstawie analizy treści 

oświadczenia z art. 22 ust. 1 pzp oraz dokumentu określonego w rozdziale VII ust.1 

pkt. 3 i 4 SIWZ 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

 Ocena tego warunku będzie dokonana na podstawie analizy treści oświadczenia z art. 

22 ust. 1 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 wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, głównych dostaw lub usług, 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, wraz 

z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których 

dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy 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 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;  

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;  

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;  



III.6) INNE DOKUMENTY 

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

1. Wpis do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia dotyczy zad. 1 2. Pisemne zobowiązanie 

podmiotu wynajmującego salę do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na 

okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (wynajem lokalu) 

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 

Zmiana umowy może być dokonana w przypadku zaistnienia okoliczności których nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w szczególności: 1) z uwagi na niezależne od stron 

okoliczności (nieprzewidziane zmiany organizacyjne, wypadki losowe) dotyczące osób kluczowych 

dla realizacji umowy, 2) gdy zmianie uległy stawki podatku VAT, 3) gdy zmianie uległy przepisy 

prawne istotne dla realizacji umowy. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

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

zamówienia: http://www.gnojnik.pl/jednostki-organizacyjne/gminny-osrodek-pomocy-spolecznej 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Gnojniku 32-864 Gnojnik 363, pok 19. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
20.03.2014 godzina 08:45, miejsce: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnojniku 32-864 

Gnojnik 363, pok 19. 

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: Projekt finansowany przez Unię Europejską ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa.. 

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: Przeprowadzenie indywidualnych konsultacji z doradcą zawodowym dla 

Uczestników Projektu. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 

zamówienia jest przeprowadzanie indywidualnych konsultacji z doradcą zawodowym dla 

Uczestników Projektu, termin realizacji- kwiecień 2014r; liczba uczestników - 29 osób; 

wymiar czasowy- po dwie godziny zegarowe dla każdego z uczestników, tj. łącznie 58 

godzin; miejsce odbywania się zajęć- miejscowość Gnojnik. Szczegółowy zakres 



zamówienia określa SIWZ.. 

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

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 1. 

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Przeprowadzenie terapii psychologicznej Uczestników Projektu. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 

zamówienia jest przeprowadzenie terapii psychologicznej Uczestników Projektu, termin 

realizacji- kwiecień 2014r; liczba uczestników - 46 osób (uczestnicy oraz ich otoczenie), 

wymiar czasowy- po dwie godziny zegarowe dla każdego z uczestników, tj. łącznie 92 

godzin; miejsce odbywania się zajęć- miejscowość Gnojnik. Szczegółowy zakres 

zamówienia określa SIWZ.. 

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

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 1. 

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

 

 

 


