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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:138445-2015:TEXT:PL:HTML

Polska-Opole: Usługi szkół nauki jazdy
2015/S 078-138445
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Opolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy
ul. Armii Krajowej 4
Osoba do kontaktów: Marzena Tęgosik
45-071 Opole
POLSKA
Tel.: +48 774538882
E-mail: logistyk@ohp.opole.pl
Faks: +48 774560032
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.opolska.ohp.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)
punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: Państwowa jednostka budżetowa

I.3)

Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: OHP Opole

I.4)

Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)
Opis
II.1.1)

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Zorganizowanie i przeprowadzenie w ramach projektu pn. "Równi na Rynku Pracy" kursu prawa jazdy kat. B
oraz zapewnienie uczestnikom kursu przystąpienia do egzaminów państwowych w WORD.

II.1.2)

Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Usługi
Kategoria usług: nr 24: Usługi edukacyjne i szkoleniowe
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług:
Namysłów, Opole, Brzeg, Głubczyce, Kędzierzyn - Koźle, Nysa, Kluczbork.
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Kod NUTS PL52
II.1.3)

Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
(DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4)

Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5)

Krótki opis zamówienia lub zakupu
Zorganizowanie i przeprowadzenie w ramach projektu pn. "Równi na Rynku Pracy" kursu prawa jazdy
przygotowującego do egzaminu państwowego na prawo jazdy kat. B oraz zapewnienie uczestnikom kursu
przystąpienia do egzaminów państwowych w WORD, z podziałem na siedem zadań:
1. Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B wraz z egzaminami w Namysłowie,
2. Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B wraz z egzaminami w Opolu,
3. Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B wraz z egzaminami w Brzegu,
4. Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B wraz z egzaminami w Głubczycach,
5. Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B wraz z egzaminami w Kędzierzynie - Koźlu,
6. Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B wraz z egzaminami w Nysie,
7. Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B wraz z egzaminami w Kluczborku.

II.1.6)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
80411200

II.1.7)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.1.8)

Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części

II.1.9)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2)

Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1)

Całkowita wielkość lub zakres:

II.2.2)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.3)

Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3)

Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 7 (od udzielenia zamówienia)

Informacje o częściach zamówienia
Część nr: 1
Nazwa: Zadanie nr 1 – Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B wraz z egzaminami w Namysłowie
1)
Krótki opis
Liczba uczestników: 6
1) Kurs będzie realizowany od daty podpisania umowy do dnia 31.10.2015 r. (przy czym egzaminy państwowe
oraz ewentualne poprawki muszą odbyć się do dnia 30.11.2015 r.), w wymiarze:
a) część teoretyczna – 30 godzin dydaktycznych (przy czym 1 godzina dydaktyczna = 45 minut), od
poniedziałku do soboty, w godz. 8:30 – 20:00,
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b) część praktyczna – 30 godzin zegarowych (1 godzina zegarowa = 60 minut) na każdego uczestnika,
obejmujących - naukę jazdy na placu manewrowym i „po mieście” (chyba że aktualne przepisy prawa będą
stanowić inaczej) w godz. 8:30 – 20:00.
Ustalony harmonogram zajęć może ulegać zmianom, za zgodą stron, bez konieczności sporządzenia
aneksu.
2) Miejsce realizacji kursu: Namysłów, przy czym:
a) miejsce prowadzenia zajęć teoretycznych i zajęć praktycznych kursu w Namysłowie określa Wykonawca w
porozumieniu z Zamawiającym.
b) sale wykładowe, w których odbywać się będą zajęcia powinny spełniać warunki przewidziane dla sal
dydaktycznych, posiadać niezbędny sprzęt i wyposażenie zapewniające uczestnikom właściwe warunki do
udziału w zajęciach i znajdować się w odległości do około 2 km od centrum Namysłowa.
c) jazdy samochodem z instruktorem „po mieście” powinny odbyć się w Namysłowie oraz w Opolu lub
Kędzierzynie-Koźlu, przy czym
wymiar czasu jazd po mieście, w którym będzie odbywał się egzamin powinien wynieść minimum 50 %
czasu zrealizowanych w ramach kursu jazd „po mieście” ogółem (tj. z wyłączeniem czasu jazd po placu
manewrowym).
3) Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji przed zawarciem umowy miejsce prowadzenia zajęć
teoretycznych oraz plac manewrowy przeznaczony do zajęć praktycznych.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
80411200

3)

Wielkość lub zakres

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 7 (od udzielenia zamówienia)

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 2
Nazwa: Zadanie nr 2 – Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B wraz z egzaminami w Opolu
1)
Krótki opis
Liczba uczestników: 3
1) Kurs będzie realizowany od daty podpisania umowy do dnia 31.10.2015 r. (przy czym egzaminy państwowe
oraz ewentualne poprawki muszą odbyć się do dnia 30.11.2015 r.), w wymiarze:
a) część teoretyczna – 30 godzin dydaktycznych (przy czym 1 godzina dydaktyczna = 45 minut), od
poniedziałku do soboty, w godz. 8:30 – 20:00,
b) część praktyczna – 30 godzin zegarowych (1 godzina zegarowa = 60 minut) na każdego uczestnika,
obejmujących - naukę jazdy na placu manewrowym i „po mieście” (chyba że aktualne przepisy prawa będą
stanowić inaczej) w godz. 8:30 – 20:00.
Ustalony harmonogram zajęć może ulegać zmianom, za zgodą stron, bez konieczności sporządzenia
aneksu.
2) Miejsce realizacji kursu: Opole, przy czym:
a) miejsce prowadzenia zajęć teoretycznych i zajęć praktycznych kursu w Opolu określa Wykonawca w
porozumieniu z Zamawiającym.
b) sale wykładowe, w których odbywać się będą zajęcia powinny spełniać warunki przewidziane dla sal
dydaktycznych, posiadać niezbędny sprzęt i wyposażenie zapewniające uczestnikom właściwe warunki do
udziału w zajęciach i znajdować się w odległości do około 2 km od centrum Opola.
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c) jazdy samochodem z instruktorem „po mieście” powinny odbyć się w Opolu lub Kędzierzynie-Koźlu, przy
czym wymiar czasu jazd po mieście, w którym będzie odbywał się egzamin powinien wynieść minimum 50
% czasu zrealizowanych w ramach kursu jazd „po mieście” ogółem (tj. z wyłączeniem czasu jazd po placu
manewrowym).
3) Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji przed zawarciem umowy miejsce prowadzenia zajęć
teoretycznych oraz plac manewrowy przeznaczony do zajęć praktycznych.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
80411200

3)

Wielkość lub zakres

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 7 (od udzielenia zamówienia)

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 3
Nazwa: Zadanie nr 3 – Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B wraz z egzaminami w Brzegu
1)
Krótki opis
Liczba uczestników: 6
1) Kurs będzie realizowany od daty podpisania umowy do dnia 31.10.2015 r. (przy czym egzaminy państwowe
oraz ewentualne poprawki muszą odbyć się do dnia 30.11.2015 r.), w wymiarze:
a) część teoretyczna – 30 godzin dydaktycznych (przy czym 1 godzina dydaktyczna = 45 minut), od
poniedziałku do soboty, w godz. 8:30 – 20:00,
b) część praktyczna – 30 godzin zegarowych (1 godzina zegarowa = 60 minut) na każdego uczestnika,
obejmujących - naukę jazdy na placu manewrowym i „po mieście” (chyba że aktualne przepisy prawa będą
stanowić inaczej) w godz. 8:30 – 20:00.
Ustalony harmonogram zajęć może ulegać zmianom, za zgodą stron, bez konieczności sporządzenia
aneksu.
2) Miejsce realizacji kursu: Brzeg, przy czym:
a) miejsce prowadzenia zajęć teoretycznych i zajęć praktycznych kursu w Brzegu określa Wykonawca w
porozumieniu z Zamawiającym.
b) sale wykładowe, w których odbywać się będą zajęcia powinny spełniać warunki przewidziane dla sal
dydaktycznych, posiadać niezbędny sprzęt i wyposażenie zapewniające uczestnikom właściwe warunki do
udziału w zajęciach i znajdować się w odległości do około 2 km od centrum Brzegu.
c) jazdy samochodem z instruktorem „po mieście” powinny odbyć się w Brzegu oraz w Opolu lub KędzierzynieKoźlu, przy czym wymiar czasu jazd po mieście, w którym będzie odbywał się egzamin powinien wynieść
minimum 50 % czasu zrealizowanych w ramach kursu jazd „po mieście” ogółem (tj. z wyłączeniem czasu jazd
po placu manewrowym).
3) Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji przed zawarciem umowy miejsce prowadzenia zajęć
teoretycznych oraz plac manewrowy przeznaczony do zajęć praktycznych.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
80411200

3)

Wielkość lub zakres

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 7 (od udzielenia zamówienia)

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
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Część nr: 4
Nazwa: Zadanie nr 4 – Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B wraz z egzaminami w Głubczycach
1)
Krótki opis
Liczba uczestników: 3
1) Kurs będzie realizowany od daty podpisania umowy do dnia 31.10.2015 r. (przy czym egzaminy państwowe
oraz ewentualne poprawki muszą odbyć się do dnia 30.11.2015 r.), w wymiarze:
a) część teoretyczna – 30 godzin dydaktycznych (przy czym 1 godzina dydaktyczna = 45 minut), od
poniedziałku do soboty, w godz. 8:30 – 20:00,
b) część praktyczna – 30 godzin zegarowych (1 godzina zegarowa = 60 minut) na każdego uczestnika,
obejmujących - naukę jazdy na placu manewrowym i „po mieście” (chyba że aktualne przepisy prawa będą
stanowić inaczej) w godz. 8:30 – 20:00. Ustalony harmonogram zajęć może ulegać zmianom, za zgodą stron,
bez konieczności sporządzenia aneksu.
2) Miejsce realizacji kursu: Głubczyce, przy czym:
a) miejsce prowadzenia zajęć teoretycznych i zajęć praktycznych kursu w Głubczycach określa Wykonawca w
porozumieniu z Zamawiającym.
b) sale wykładowe, w których odbywać się będą zajęcia powinny spełniać warunki przewidziane dla sal
dydaktycznych, posiadać niezbędny sprzęt i wyposażenie zapewniające uczestnikom właściwe warunki do
udziału w zajęciach i znajdować się w odległości do około 2 km od centrum Głubczyc.
c) jazdy samochodem z instruktorem „po mieście” powinny odbyć się w Głubczycach oraz w Opolu lub
Kędzierzynie-Koźlu, przy czym wymiar czasu jazd po mieście, w którym będzie odbywał się egzamin powinien
wynieść minimum 50 % czasu zrealizowanych w ramach kursu jazd „po mieście” ogółem (tj. z wyłączeniem
czasu jazd po placu manewrowym).
3) Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji przed zawarciem umowy miejsce prowadzenia zajęć
teoretycznych oraz plac manewrowy przeznaczony do zajęć praktycznych.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
80411200

3)

Wielkość lub zakres

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 7 (od udzielenia zamówienia)

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 5
Nazwa: Zadanie nr 5 – Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B wraz z egzaminami w Kędzierzynie Koźlu
1)
Krótki opis
Liczba uczestników: 6
1) Kurs będzie realizowany od daty podpisania umowy do dnia 31.10.2015 r. (przy czym egzaminy państwowe
oraz ewentualne poprawki muszą odbyć się do dnia 30.11.2015 r.), w wymiarze:
a) część teoretyczna – 30 godzin dydaktycznych (przy czym 1 godzina dydaktyczna = 45 minut), od
poniedziałku do soboty, w godz. 8:30 – 20:00,
b) część praktyczna – 30 godzin zegarowych (1 godzina zegarowa = 60 minut) na każdego uczestnika,
obejmujących - naukę jazdy na placu manewrowym i „po mieście” (chyba że aktualne przepisy prawa będą
stanowić inaczej) w godz. 8:30 – 20:00. Ustalony harmonogram zajęć może ulegać zmianom, za zgodą stron,
bez konieczności sporządzenia aneksu.
2) Miejsce realizacji kursu: Kędzierzyn - Koźle, przy czym:
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a) miejsce prowadzenia zajęć teoretycznych i zajęć praktycznych kursu w Kędzierzynie - Koźlu określa
Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym.
b) sale wykładowe, w których odbywać się będą zajęcia powinny spełniać warunki przewidziane dla sal
dydaktycznych, posiadać niezbędny sprzęt i wyposażenie zapewniające uczestnikom właściwe warunki do
udziału w zajęciach i znajdować się w odległości do około 2 km od centrum Kędzierzyna - Koźla.
c) jazdy samochodem z instruktorem „po mieście” powinny odbyć się w Kędzierzynie - Koźlu oraz w Opolu,
przy czym wymiar czasu jazd po mieście, w którym będzie odbywał się egzamin powinien wynieść minimum
50 % czasu zrealizowanych w ramach kursu jazd „po mieście” ogółem (tj. z wyłączeniem czasu jazd po placu
manewrowym).
3) Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji przed zawarciem umowy miejsce prowadzenia zajęć
teoretycznych oraz plac manewrowy przeznaczony do zajęć praktycznych.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
80411200

3)

Wielkość lub zakres

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 7 (od udzielenia zamówienia)

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 6
Nazwa: Zadanie nr 6 – Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B wraz z egzaminami w Nysie
1)
Krótki opis
Liczba uczestników: 6
1) Kurs będzie realizowany od daty podpisania umowy do dnia 31.10.2015 r. (przy czym egzaminy państwowe
oraz ewentualne poprawki muszą odbyć się do dnia 30.11.2015 r.), w wymiarze:
a) część teoretyczna – 30 godzin dydaktycznych (przy czym 1 godzina dydaktyczna = 45 minut), od
poniedziałku do soboty, w godz. 8:30 – 20:00,
b) część praktyczna – 30 godzin zegarowych (1 godzina zegarowa = 60 minut) na każdego uczestnika,
obejmujących - naukę jazdy na placu manewrowym i „po mieście” (chyba że aktualne przepisy prawa będą
stanowić inaczej) w godz. 8:30 – 20:00. Ustalony harmonogram zajęć może ulegać zmianom, za zgodą stron,
bez konieczności sporządzenia aneksu.
2) Miejsce realizacji kursu: Nysa, przy czym:
a) miejsce prowadzenia zajęć teoretycznych i zajęć praktycznych kursu w Nysie określa Wykonawca w
porozumieniu z Zamawiającym.
b) sale wykładowe, w których odbywać się będą zajęcia powinny spełniać warunki przewidziane dla sal
dydaktycznych, posiadać niezbędny sprzęt i wyposażenie zapewniające uczestnikom właściwe warunki do
udziału w zajęciach i znajdować się w odległości do około 2 km od centrum Nysy.
c) jazdy samochodem z instruktorem „po mieście” powinny odbyć się w Nysie oraz w Opolu lub KędzierzynieKoźlu, przy czym wymiar
czasu jazd po mieście, w którym będzie odbywał się egzamin powinien wynieść minimum 50 % czasu
zrealizowanych w ramach kursu jazd „po mieście” ogółem (tj. z wyłączeniem czasu jazd po placu
manewrowym).
3) Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji przed zawarciem umowy miejsce prowadzenia zajęć
teoretycznych oraz plac manewrowy przeznaczony do zajęć praktycznych.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
80411200
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3)

Wielkość lub zakres

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 7 (od udzielenia zamówienia)

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

7/11

Część nr: 7
Nazwa: Zadanie nr 7 – Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B wraz z egzaminami w Kluczborku
1)
Krótki opis
Liczba uczestników: 3
1) Kurs będzie realizowany od daty podpisania umowy do dnia 31.10.2015 r. (przy czym egzaminy państwowe
oraz ewentualne poprawki muszą odbyć się do dnia 30.11.2015 r.), w wymiarze:
a) część teoretyczna – 30 godzin dydaktycznych (przy czym 1 godzina dydaktyczna = 45 minut), od
poniedziałku do soboty, w godz. 8:30 – 20:00,
b) część praktyczna – 30 godzin zegarowych (1 godzina zegarowa = 60 minut) na każdego uczestnika,
obejmujących - naukę jazdy na placu manewrowym i „po mieście” (chyba że aktualne przepisy prawa będą
stanowić inaczej) w godz. 8:30 – 20:00. Ustalony harmonogram zajęć może ulegać zmianom, za zgodą stron,
bez konieczności sporządzenia aneksu.
2) Miejsce realizacji kursu: Kluczbork, przy czym:
a) miejsce prowadzenia zajęć teoretycznych i zajęć praktycznych kursu w Kluczborku określa Wykonawca w
porozumieniu z Zamawiającym.
b) sale wykładowe, w których odbywać się będą zajęcia powinny spełniać warunki przewidziane dla sal
dydaktycznych, posiadać niezbędny sprzęt i wyposażenie zapewniające uczestnikom właściwe warunki do
udziału w zajęciach i znajdować się w odległości do około 2 km od centrum Kluczborka.
c) jazdy samochodem z instruktorem „po mieście” powinny odbyć się w Kluczborku oraz w Opolu lub
Kędzierzynie-Koźlu, przy czym wymiar czasu jazd po mieście, w którym będzie odbywał się egzamin powinien
wynieść minimum 50 % czasu zrealizowanych w ramach kursu jazd „po mieście” ogółem (tj. z wyłączeniem
czasu jazd po placu manewrowym).
3) Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji przed zawarciem umowy miejsce prowadzenia zajęć
teoretycznych oraz plac manewrowy przeznaczony do zajęć praktycznych.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
80411200

3)

Wielkość lub zakres

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 7 (od udzielenia zamówienia)

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)

Wymagane wadia i gwarancje:
Nie jest wymagane wadium (w związku z art. 5 ust 1 Pzp.).

III.1.2)

Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:

III.1.3)

Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
6.8 Oferty wspólne
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Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. jako konsorcjum, spółka cywilna). W
takim przypadku ich oferta musi spełniać następujące wymagania:
6.8.1 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanowią pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego.
6.8.2 Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia.
6.8.3 Jeżeli oferta Wykonawców, wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, została wybrana,
Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej
współpracę tych Wykonawców.
6.8.4 Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem
konsorcjum).
6.8.5 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (konsorcjum lub spółka cywilna) składają
dokumenty lub oświadczenia, z których treści wynikać będzie, że razem/łącznie spełniają warunki udziału w
postępowaniu wynikające z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (wzór oświadczenia stanowi zał. nr 2 do SIWZ).
6.8.6 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (konsorcjum lub spółka cywilna) składają
oddzielnie oświadczenia o nie podleganiu wykluczeniu z art. 24 ust. 1 Pzp (wzór oświadczenia stanowi zał. nr
3 do SIWZ) oraz oddzielnie listę 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 (wzór oświadczenia stanowi zał. nr 4 do SIWZ).
III.1.4)

Inne szczególne warunki

III.2)

Warunki udziału

III.2.1)

Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub
handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 5. Opis warunków udziału w
postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
5.1 Warunki:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zgodnie z art. 22 ustawy spełniają warunki,
dotyczące:
5.1.1 posiadania uprawnień 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 tego warunku poprzez złożenie oświadczenia (wg wzoru na
załączniku nr 2 do SIWZ)
5.1.2 posiadania wiedzy i doświadczenia;
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza
spełnianie tego warunku poprzez złożenie oświadczenia (wg wzoru na załączniku nr 2 do SIWZ)
5.1.3 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia:
Wykonawca potwierdza spełnianie tego warunku poprzez złożenie oświadczenia (wg wzoru na załączniku nr 2
do SIWZ) oraz wypełnieniu załącznika nr 5 do SIWZ ( Wykonawca musi wykazać, że dysponuje przynajmniej
jednym wykładowcą/trenerem dla każdej części przedmiotu zamówienia, posiadającym odpowiednie
kwalifikacje i doświadczenie);
5.1.4 sytuacji ekonomicznej i finansowej
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza
spełnianie tego warunku poprzez złożenie oświadczenia (wg wzoru na załączniku nr 2 do SIWZ).
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6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania
warunków udziału w postępowaniu
6.1 W celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Wykonawca
przystępujący do niniejszego postępowania zobowiązany jest załączyć oświadczenie wg wzoru na załączniku nr
2 do SIWZ.
6.2 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 składają oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, wg wzoru
na załączniku nr 3 do SIWZ,
6.3 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5) i art. 24b ust. 3 ustawy Pzp Wykonawcy
przystępujący do niniejszego postępowania zobowiązani są złożyć listę 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 wg załączonego wzoru nr 4 do SIWZ.
6.4 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, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert.
6.5 Podmioty zagraniczne
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w
zakresie wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w
okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy należy złożyć oświadczenie wg wzoru na załączniku nr
3 do SIWZ, natomiast w miejsce dokumentów w pkt. 6.2.2 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju,
w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani
nie ogłoszono upadłości.
6.6 Zawartość oferty - oświadczenia i dokumenty niezbędne do przeprowadzenia postępowania
6.6.1 wypełniony formularz ofertowy, wg wzoru na załączniku nr 1 do SIWZ,
6.6.2 pełnomocnictwo podmiotów występujących wspólnie (jeżeli dotyczy),
6.6.3 dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt. 6.1 - 6.5 niniejszej SIWZ,
6.6.4 wypełniony wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zadania, wg wzoru na załączniku nr 5 do
SIWZ
PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 8/32
6.7 Forma dokumentów
Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski,
poświadczone przez Wykonawcę.
III.2.2)

Zdolność ekonomiczna i finansowa

III.2.3)

Kwalifikacje techniczne

III.2.4)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3)

Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1)

Informacje dotyczące określonego zawodu

III.3.2)

Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Rodzaj procedury
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IV.1.1)

Rodzaj procedury
Otwarta

IV.1.2)

Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3)

Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2)

Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1)

Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej
1. Poziom zdawalności egzaminów. Waga 50
2. Cena. Waga 20
3. Certyfikowana jakość usług. Waga 20
4. Doświadczenie. Waga 10

IV.2.2)

Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3)

Informacje administracyjne

IV.3.1)

Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
DW 9/2015

IV.3.2)

Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3)

Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

IV.3.4)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
4.5.2015 - 12:00

IV.3.5)

Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

IV.3.7)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8)

Warunki otwarcia ofert
Data: 4.5.2015 - 12:30
Miejscowość:
ul. Armii Krajowej 4, 45-071 Opole, sala konferencyjna nr 1.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Zamówienie jest realizowane w ramach
projektu "Równi na rynku pracy" wdrażanego ze środków Inicjatywy na
rzecz zatrudnienia osób młodych i Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój.

VI.3)

Informacje dodatkowe
Trybem udzielenia zamówienia jest przetarg nieograniczony, zgodnie z art. 10 oraz art. 39 w związku z art.
5 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2013r. 907
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ze zm.) zwanej dalej „Pzp”. Przedmiotem zamówienia jest usługa o charakterze niepriorytetowym w związku
z czym Zamawiający nie stosuje przepisów ustawy dotyczących terminu składania ofert, obowiązku żądania
wadium, obowiązku żądania dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587777
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.4.2)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Termin składania odwołań dział 6 - środki ochrony
prawnej art. 179 do 198g ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

VI.4.3)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587777
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17.4.2015
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